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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Глобалізаційні процеси прискорюють розвиток 

міжнародних економічних зв'язків між країнами світу. Все більше додаткових 

можливостей для ведення бізнесу та отримання прибутку стають доступними для 

суб'єктів господарської діяльності у міжнародному середовищі. Індустріалізація, 

удосконалення транспортних систем, розвиток аутсорсингу – все це суттєво 

впливає на міжнародний бізнес. Зростання кількості і якості міжнародних 

економічних зв'язків має вирішальне значення для поступу глобалізаційних 

процесів. Але при цьому одним з визначальних чинників, який впливає на 

міжнародні ділові операції, є культурний і цивілізаційний контекст, який 

позначається і на розвитку національної економіки і на потенціалі міжнародних 

компаній. 

Вплив цивілізаційних та культурних факторів у складній багаторівневій 

системі, що охоплює інтегровані ринки, міжнародну торгівлю, міжнародні 

інвестиції, транснаціональні корпорацій, процеси конвергенції технологій, 

набуває вирішального значення. У той самий час – і це також є наслідком 

глобалізації – культура стає чинником ризику для системи міжнародного бізнесу. 

Культурні відмінності залишаються сталими протягом тривалого проміжку 

часу і можуть спричинити цілу низку проблем для суб'єктів міжнародного 

бізнесу. Ті компанії, які спроможні ефективно управляти процесами адаптації до 

різних ринків, здатні досягти конгруентності у різних культурних і цивілізаційних 

системах, у яких вони провадять свою діяльність, при цьому розширюючи свою 

конкурентну перевагу на ринки різних країн, а в деяких випадках навіть 

перетворюючи самі культурні відмінності на джерело конкурентної переваги. 

В українській і зарубіжній економічній літературі існує значне число 

публікацій, присвячених різним аспектам впливу культурних чинників на 

міжнародний бізнес в умовах глобалізації. Теоретичні засади дослідження 

цивілізаційних і культурних факторів розвитку міжнародного бізнесу заклали 

Ґ.Гофстеде, Р.Гріффін, М.Пастей, Н.Адлер, Е.Холл, чиї базові постулати є в 
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основі наукових праць, що існують на сучасному етапі дослідження згаданої 

проблематики. Серед дослідників різних аспектів впливу культурного контексту 

на міжнародний бізнес можна згадати таких вітчизняних і зарубіжних учених, як 

Д.Бекер, К.Боулдінг,  М.Боулез, Л.Брукс,  Д. Брустінов, А.Гордієнко, Дж.Девіс, 

Т.Діл, І.Єлейко, М.Калас, А. Кенеді, Т.Кокс, В. Корженко, Л.Пан,  

Ю.Петрушенко, Я. Пижинський, О.Приятельчук, Л.Прудиус, М. Розквятальска, 

Н.Романченко,  Л.Сімон, Л.Смірчіч,  Д.Фріцше,  Д.Хінан, Б.Чарнявська-Йоргес. 

Однак, незважаючи на значну кількість досліджень у сфері впливу 

культурних та цивілізаційних чинників на міжнародний бізнес, не на всі питання 

отримано достатньо вичерпні відповіді, що дає підстави для продовження 

подальшого дослідження даної проблематики. Недостатність вивчення 

українського стилю управління та недосконалість системи менеджменту, 

пов‘язана з процесами нестабільного розвитку вітчизняної економіки, ставлять 

перед дослідниками нові актуальні завдання. Краще розуміння цивілізаційних 

чинників, прийняття різних культур може стати засобом підвищення ефективності 

ділових комунікацій, і, в кінцевому підсумку, слугувати запорукою зростання 

добробуту. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконувалася у відповідності до науково-дослідної тематики кафедри 

міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин 

Львівського національного університету імені Івана Франка, а саме ―Екологічні 

чинники економічного зростання в країнах Центрально-Східної Європи‖ (№ ДР 

0114U004246, науковий керівник – проф. І.М. Грабинський ) та ―Стратегії 

міжнародної конкурентоспроможності та конвергенції соціально-економічного 

розвитку ЄС‖ (№ ДР 0115U003956, науковий керівник –проф. С. М. Писаренко).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є дослідження  

особливостей впливу культурних та цивілізаційних факторів на розвиток 

міжнародного бізнесу в умовах глобалізації світової економіки. 

Для досягнення мети у дисертації поставлено і вирішено такі завдання: 
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1) дослідити теоретико-методологічні принципи аналізу культурних 

факторів у розвитку бізнесу; 

2) провести огляд підходів й оцінок цивілізаційних змін у сучасному світі; 

3) розглянути суть процесів глобалізації у економічному та культурно-

цивілізаційному аспектах; 

4) дослідити роль і значення культури в інвестиційній стратегії 

підприємства у міжнародному середовищі; 

5) проаналізувати вплив культурних чинників на формування та 

удосконалення трудових відносин в умовах глобального ринку праці; 

6) провести дослідження економічної ефективності моделі держави 

добробуту з урахуванням культурних та цивілізаційних аспектів; 

7) вивчити процеси здійснення структурно-організаційних змін 

міжнародних компаній у період глобалізації; 

8) розглянути особливості впливу глобалізації на розвиток міжнародної 

торгівлі та визначити основні ефекти культурно-цивілізаційного фактору; 

9) дослідити особливості формування та удосконалення взаємовідносин 

Європейського Союзу з його зовнішньоекономічними партнерами у 

глобалізованому світі з урахуванням культурних та цивілізаційних 

парадигм. 

Об’єктом дослідження  є цивілізаційні і культурні фактори розвитку 

міжнародного бізнесу. 

Предметом дослідження є особливості впливу цивілізаційно-культурної 

компоненти на зовнішньоекономічну діяльність в глобалізованій економіці. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження слугують 

фундаментальні принципи і комплекс загальнонаукових інструментів 

діалектичного методу пізнання: системний підхід (для визначення елементів 

моделі держави добробуту); поєднання історичного і системно-структурного 

методів; наукова абстракція (для аналізу теоретичних концепцій  впливу 

культурних чинників на міжнародну економіку); графічний (для побудови 

графічних зображень та для наочної демонстрації отриманих результатів – у 
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розділах 2 і 3); методи систематизації та класифікації, принцип єдності 

історичного й логічного використовувалися для дослідження передумов 

формування, особливостей організації та функціонування економічної інтеграції 

(для дослідження функцій створення цивілізаційної і культурної системи 

цінностей в ЄС); ключові положення праць вітчизняних і зарубіжних учених,  

присвячених формуванню концептуальних засад економічного розвитку; 

специфічні методи дослідження, зокрема, статистичний, табличний, 

економетричний методи, аналіз, синтез, дедукція, індукція та інші, а також 

система законів і категорій сучасної економічної науки.. 

Інформаційну базу дисертаційного  дослідження  становлять закони і 

нормативні акти України з питань регулювання міжнародного трансферу 

технологій, офіційні статистичні показники Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, Міністерства закордонних справ України та інших відомств, 

офіційні публікації статистичних органів та міжнародних організацій (Всесвітня 

організація інтелектуальної власності, Світовий банк, ЮНКТАД); періодичні 

видання, матеріали міжнародних конференцій, наукові публікації українських та 

зарубіжних учених, інтернет-ресурси. Статистичним та фактологічним підґрунтям 

слугували статистичні матеріали та бази даних МВФ, Світового Банку, ООН, 

Організації економічного співробітництва та розвитку, Євростату,  Національного 

банку України, Державного комітету статистики України. 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі 

отримано нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності дають змогу 

вирішити теоретичні та практичні завдання щодо обґрунтування впливу 

цивілізаційно-культурних факторів на розвиток міжнародного бізнесу. 

Найвагоміші результати, які характеризують наукову новизну й особистий внесок 

автора, полягають у тому, що: 

вперше: 

- за допомогою власної моделі на основі логістичної регресії окреслено вплив 

культурних чинників на вибір підприємством стратегії здійснення прямих 

іноземних інвестицій і доведено, що фірми надають перевагу створенню 
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нового підприємства при входженні на новий ринок зі значними 

культурними відмінностями; а також, за допомогою власної моделі з 

використанням модифікованої множинної регресії виявлено, що культурні 

відмінності залишаються вагомими навіть для компаній з високим ступенем 

глобалізації, що вже мають великий досвід у міжнародних операціях. 

Удосконалено: 

- методичні підходи до формування інвестиційної політики підприємства з 

урахуванням культурно-цивілізаційних чинників, зокрема, виокремлено 

шість принципів, які становлять підставу для створення й оцінки 

інвестиційної політики підприємства; 

- структурний аналіз міжнародної торгівлі в умовах глобалізації з 

визначенням основних перешкод на шляху подальшої лібералізації торгівлі, 

зокрема: перекривання членства,  ефект зміщення торгівлі, ефект створення і 

зміщення прямих іноземних інвестицій, які призводять до посилення у 

світовій торгівлі регіоналізму; 

- визначення ролі, специфіки та основних функцій третього сектору 

економіки (окрім державного та ринкового), який вводить новий вияв 

культури праці і включає неприбуткові організації та їхні мережі; зокрема, 

наведено три шляхи вирішення проблеми маргіналізації організацій, що 

ґрунтуються на принципі мережі, з урахуванням досвіду України та Польщі. 

Набули подальшого розвитку: 

- економічний аналіз моделі держави добробуту з визначенням основних 

тенденцій її соціальної політики (множинність суб‘єктів, відновлення ролі 

сім‘ї, взаємне творення персональної соціальної допомоги) та визначенням 

основних детермінантів, які характеризують модель держави добробуту на 

сучасному етапі; 

- характеристика ринку праці у постіндустріальному суспільстві в умовах 

глобалізації з виокремленням професійної структури та основних тенденцій 

даного ринку і визначенням вдалих способів вирішення проблеми безробіття;  
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- дослідження інституційних основ зовнішньоекономічних відносин України 

та Польщі (в тому числі, транскордонної та регіональної співпраці) з огляду 

на діяльність організацій третього сектору, на основі чого визначено основні 

напрямки удосконалення зовнішньоекономічних відносин між двома 

країнами за рахунок посилення співпраці у сфері економічного 

самоврядування. 

Ці результати є особистим внеском дисертанта й винесені на захист. 

Практичне значення отриманих результатів. Теоретичні положення та 

практичні розробки дослідження використовуються у навчальному процесі 

Львівського національного університету імені Івана Франка для викладання 

курсів світової економіки, економічного розвитку сучасних цивілізацій і крос-

культурного менеджменту на кафедрі міжнародних економічних відносин 

факультету міжнародних відносин (довідка № 2391-Н від 23.05.2017) 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, 

у якій висвітлено авторське тлумачення ідей, концепцій і методологічних засад. 

Усі наукові результати, які наведені в дисертації та виносяться на захист, 

одержані здобувачем особисто. 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи 

опубліковано дисертантом самостійно та у співавторстві у 13 наукових працях 

(загальний обсяг – 6,1 авт. арк.), з них: 3 статті – у  наукових фахових виданнях; 8 

статей – в наукових періодичних виданнях інших держав, 2 розділи у колективних 

монографіях. Загальний обсяг опублікованих робіт, що належать особисто 

дисертантові, становить 5,2 авт. арк. 

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї та положення дисертації 

оприлюднені й отримали позитивну оцінку на міжнародних і вітчизняних 

конференціях: II міжнародній науковій конференції «Еколого-економічні 

проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях» (м. Львів, 22-23 жовтня 2013 р.);  

ІІІ міжнародній науковій конференції «Еколого-економічні проблеми у 

міжнародній торгівлі та інвестиціях» (м. Львів, 20–21 жовтня 2015 р.), щорічних 

звітних наукових конференціях університету 
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Структура та обсяг дисертації. Спeцифіка прoблeм, щo стали прeдмeтoм 

дoсліджeння, їх різнoпланoвість зумoвили загальну лoгіку та побудову дисeртації. 

Робота складається зі вступу, трьох рoзділів (9 підрозділів), висновків, додатків і 

списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 221 сторінок, він 

містить 9 таблиць і 9 рисунків,  5 додатків. Список використаних джерел із  256 

найменувань викладений на 20 стoрінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ І КУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ У РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 

 

Враховуючи основні методологічні положення, у першому розділі буде 

проведено огляд трьох основних понять, безпосередньо пов‘язаних з темою 

роботи. До них належать: культура, цивілізація і глобалізація. Ці три поняття, що 

водночас відображають стани суспільного розвитку, мають між собою тісні 

зв‘язки, взаємно переплітаючись у рамках актуально діючої світової економіки. 

 

1.1 Теоретико-методологічні підходи до трактування поняття культури 

Культура безпосередньо пов‘язана з перетвореннями людини як істоти, без 

неї є неможливим створення суспільних структур і законів, які ними керують. 

Соціальні структури, пов‘язані між собою прийнятими законами, творять 

цивілізацію та відображаються в економічних відносинах між суб‘єктами 

товарно-грошового обміну у світовому масштабі. 

В історії та на сучасному етапі було і є багато теорій, концепцій і понять, 

пов‘язаних з культурою. При наявності основних спільних рис, які 

підтримувалися і розвивалися у часі, можна, однак, зауважити відсутність єдиної, 

послідовної і всеосяжної теорії для пояснення та опису цих явищ. Такий стан 

справ зумовлює ряд важливих наслідків для автора роботи. Без введення у тему 

культури підприємництва, ця проблематика може бути недостатньо зрозумілою, 

відірваною від ширшого суспільного і культурного контексту, зведена до вузького 

чи навіть виключно прагматичного виміру. Це було б методологічною і 

предметною помилкою у науковому аспекті. Проте це не означає, що 

представлений у даному розділі огляд теорії і понять, що стосуються культури, є 

повним і вичерпним. Тому також варто зробити екскурс літератури, багатої на цю 

тему, лише частину якої представлено у використаній бібліографії. Тема роботи 

зумовила для автора необхідність здійснення певних виборів при представленні 

теорій і понять, що у багатьох випадках, зокрема для знавців даної проблеми, 
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може становити недолік роботи. Проте вирішальною була необхідність 

дотримання визначених пропорцій стосовно основної теми. 

Враховуючи зазначені аргументи, зауваження і застереження та пам‘ятаючи 

про тісний взаємозв‘язок і залежності між культурою, цивілізацією і 

глобалізацією, пропущено соціальні аспекти культури. Вирішальними при цьому 

були обсяг і складність цих відношень, а насамперед їх сучасний вимір, що автор 

намагався охарактеризувати відповідним чином. Інші зауваження і застереження 

вказані у змісті окремих підрозділів. 

Обсяг поняття «культура» найчастіше визначається залежно від того, що 

приймається як її десигнати, тобто позамовні кореляти знаку, які позначають цю 

назву при певному її усталеному значенні. 

Визначення предмету значення й адекватного розуміння поняття «культура» 

не є простим, тому існує багато різноманітних визначень «культури». Вже у XVIII 

столітті Й. Г. Гердер ствержував, що: «Немає нічого більш невизначеного, ніж 

слово культура»[131, c.4]. 

Тож розгляньмо вибрані визначення, котрі назавжди ввійшли до сфери 

розуміння цього поняття у минулі століття, та ті, котрі на сучасному етапі 

допоможуть нам повніше зрозуміти проблеми, що розглядаються. 

В епоху Просвітництва з‘явилася думка про культуру як те, що дозволяло 

підняти рівень розвитку не лише окремих осіб, але й цілих спільнот. У такому 

контексті слово культура використовував Кондорсе, який брав участь у створенні 

публічної освіти у період Французької революції. Переконання про постійний 

прогрес людства було основним гаслом Просвітництва. Вважалося, що культура 

стає освітою і веде до покращення рівня життя людства. 

До кінця XIX ст. на тему функцій культури в економічному житті було 

вироблено таку схему: існує певне одне людство, з деяким рівнем диференціації, і 

хоча одні народи репрезентують вищий рівень культури, а інші – нижчий, 

культура завжди залишається однією. Тож усі народи включено до однієї й тієї ж 

історії і розвитку. Зазначена позиція становила ідеологічне виправдання 

колоніалізму. Більш економічно розвинуті народи Європи несли культуру 
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народам, що перебували на нижчому рівні розвитку й жили на інших 

континентах. 

 Наприкінці XIX ст. слово культура з‘явилося у роботах з антропології у 

середовищі американських університетів, наприклад у Франца Боаса (1896), а 

потім у його учнів: Е. Сапіра, Р. Лові, А. Л. Кребера, К. Вісслера. Е. Сапір 

стверджував, що культура становить систему поведінки, що має підсвідому 

основу, а також вона є системою комунікації. Ця теза лягла в основу школи 

психологічної антропології, яку також називають школою психо-культурної 

антропології. 

Часто зустрічається визначення культури, що також походить з кінця XIX 

століття, – його автором є Е. Тайлор, викладач Оксфордського університету: 

«Культура, тобто цивілізація, це складний комплекс, що охоплює знання, 

вірування, мистецтво, право, мораль, звичаї та всі інші здібності й навики, набуті 

людиною як членом суспільства»[153, c.20-47; 245]. Це визначення є класичним 

прикладом ранніх етнологічних визначень, оскільки воно трактує культуру без її 

оцінювання. Відсутність у визначенні Тайлора критерію оцінки усуває оцінку 

людської діяльності, обмежуючись лише виокремленням у ній соціологічного 

елементу. 

Тому визначення Тайлора вважається прототипом для визначень, які 

називають глобальними, антропологічними визначеннями культури. 

Антропологічне
1
 трактування культури дуже часто передбачає рівнозначність 

понять «культури» і «цивілізації», рамки розуміння яких, однак, змінюються у 

часі, залежно від рівня розвитку суспільств. 

У XVIII столітті про культуру Й. Г. Гердер писав таким чином: «Культура, 

що розглядається у генетичному аспекті, реалізується через традицію – передачу 

здобутків між окремими суб‘єктами і поколіннями. За органічного підходу 

                                                           
1
Антропологія – етимологічно – це наука про людину. А культурна антропологія є галуззю науки, у якій 

досліджуються культуротворчі і культурні аспекти соціального буття людини з використанням здобутків 

психології, мовознавства, історії, археології, соціології, релігієзнавства, філософії і різних соціальних наук. Вона є 

пошуком загальних теорій, що інтерпретують як людську культуру загалом, так і культури окремих народів. З цією 

метою досліджується культура як комплекс, що керується певними правилами, а також елементи, які її творять: 

звичаї, зразки поведінки, ієрархії цінностей, норми, системи суспільних поділів, вірування, органи, адміністрації чи 

структури влади. Це також стосується розвитку економіки, котра є не лише наукою про товари, але й наукою про 

людину як суб‘єкта господарювання. 
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традиції відповідає здатність до рецепції – сприйняття елементів, що 

успадковуються. Культура є винятково людським апаратом пристосовування до 

навколишнього середовища (…)» [131]. Тогочасні спроби вербалізації явища 

культури чи цивілізації почергово надавали пріоритет різним аспектам і змістам. 

У Гердера ключову роль відіграє традиція та її передача. Велике значення він 

також надавав органічним рисам, з яких складалася основа людяності, та дуже 

важливому процесу виховання, завдяки якому формується людяність (а у 

підтексті – культура). Еволюція його поглядів на кінцевому етапі розвитку 

привела до висновків про універсальність культури у масштабах усього людства: 

«(…) Ланки ланцюга культури та просвітництва охоплюють усю землю».(цит. за 

[152, c.18] 

Й. Гердер простежив загальний характер феномену культури, не виключаючи 

її диференціації як у межах одного суспільства, так і щодо всього людства. 

Теоретик культури М. Каррітерс зауважив, що «з одного боку існує багато 

різнорідних людських культур, з іншого – кожна з них становить неймовірно 

складний і повністю завершений спосіб життя, який охоплює мовні, сімейні, 

економічні, політичні та релігійні виміри та досвід.»[131, c. 161; 53, c.13], чудово 

підкресливши цією фразою переплетіння загального характеру культури з її 

диференціацією. 

Тож до культури конкретної спільноти можна зарахувати моральні 

принципи, що випливають з релігії, сформовані філософські і суспільні доктрини 

та літературу разом із мистецтвом. 

Тому поняття культури в антропологічному значенні охоплює різноманітні 

форми, предмети, витвори людської діяльності чи саму діяльність людини разом 

із взаємодією, що відбувається між людиною і навколишнім середовищем, у 

якому вона функціонує. Таке розуміння культури ґрунтується на 

матеріалістичному підході, який не допускає існування інших сутностей, що 

могли би становить предмет аналізу. Культура за такого підходу є багатогранним 

виявом фізичного світу. 



 15 

Антрополог Р. Фірт репрезентує погляд, що розмаїття явищ культури 

ґрунтується на розмаїтті соціальних відносин, у яких функціонує людина. Він 

стверджує, що якщо трактувати суспільство як організовану групу суб‘єктів, які 

поділяють такий спосіб життя, то спосіб життя такої спільноти можемо визначити 

як її культуру[106, c.64]; див. також [192, c.15]
 
 

Але у сучасній, хоча й не найновішій антропології, зацікавлення дослідників 

спрямовано насамперед на сферу значень і символів. У визначенні, 

запропонованому A. Л. Кремером i T. Персоном, культура визначається як 

«передання та створення змісту і зразків цінностей, ідей та інших систем із 

символічним значенням, які становлять фактори, що формують поведінку людей, 

і твори (артефакти), що становлять продукт поведінки».[158, 156, 93] Це 

визначення розширює сферу культури на такі поняття як норма, цінність, символ 

чи зразок. 

Мислячи у тому ж напрямку, Л. А. Вайт виокремлює речі та явища, дії і 

предмети, що підлягають символізації. Він розуміє культуру в категоріях явищ, 

що випливають з психічних можливостей людини, до яких він зараховує: 

здібності чи навики. 

Цікавою у цьому аспекті є думка Р. Редфілда, який характеризує різницю 

підходів у дослідженні культури та її десигнатів. Розділяючи представників 

економічних наук, та загалом – гуманітарних, він визнав, що останні цікавляться 

виключно свідомими, творчими, оригінальними аспектами людської діяльності, 

тоді як перші займаються пересічним, загальнопоширеним, типовим і буденним. 

Для визначення цієї різниці він використав метафору, висловлену у такому 

твердженні: «Літературознавці та мистецтвознавці цікавляться найгарнішим 

цвітом дерева, коріння якого досліджує антропологія».[210, c.56] 

Інші дослідники трактують культуру як систему, що організовує елементи 

семіотичного процесу.
2
 Багатство способів людського спілкування, а саме система 

передачі змісту за допомогою символічних кодів, становить, на їхню думку, 

продукт культури у так званому вужчому значенні. 

                                                           
2
 Семіотика – загальна теорія знаку, займається типологією знаків. 
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Критичну ревізію і класифікацію визначень культури провели два 

американські дослідники: А. Л. Кребер і К. Клакхон. Вони вказують і 

систематизують понад двісті визначень культури. Ці визначення можна звести до 

шести основних категорій, які дають підставу для виокремлення основних груп 

визначень (історичних, нормативних, структурних, описових, генетичних і 

неповних), що у результаті забезпечує систематизовану, хоч і не ідеальну картину 

[157].  З точки зору проблем, що стосуються культури організації, важливим 

видається такий тип визначень, як генетичні визначення разом з їх соціальним 

аспектом. 

У свою чергу, представники структуралізму К. Леві-Строс («Структурна 

антропологія») чи Н. А. Хомський («Language and Mind») редукують культурні 

явища до процесів, які відбуваються в індивідуальній психіці, що у результаті 

призводить у дослідженнях процесів розвитку культури до повного нехтування чи 

применшення значення соціальних відносин.[163, c. 133-159; 164; 55] 

Багато дослідників дотримуються думки, що культури так само 

диференційовані як нації, етнічні чи релігійні групи, соціально-професійні 

категорії, організації чи об‘єднання. По суті, вони стверджують, що про кожну 

групу людей, яка відрізняється своєю практичною діяльністю і способом 

мислення від свого ширшого соціального оточення, можна сказати, що вона має 

свою культуру. Як наслідок, висовується твердження, що різні культури не можна 

трактувати з точки зору їхньої аксіологічної оцінки. Цей новий підхід призвів до 

спростування однієї з провідних ідей Просвітництва та підважив тезу про вищість 

європейської культури (європоцентризм) що до інших культур, які існують у світі. 

Такий описовий і водночас позбавлений оцінки підхід до різних культур став 

основою сучасних методик конкретних наук про культуру. 

Антропологи завжди підкреслювали вплив культури на формування 

людської поведінки. Наприклад, К. Ґірц стверджує, що люди без культури були б 

«неймовірними монстрами», які володіли б «кількома корисними інстинктами, 

слабо вираженими почуттями й відсутністю інтелекту (...)». Щоб здобути 

додаткову інформацію, необхідну для нашої діяльності, ми мусимо значною 
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мірою покладатися на ресурси культури – тобто на накопичений «фонд» 

важливих символів. Тож символи є не лише формою вираження, доповненням чи 

корелятом нашого біологічного, психологічного і соціального буття, а, що 

важливо, людина не існує без культури (…). Причому не йдеться про культуру у 

загальному розумінні, а про її конкретні форми, тобто про культуру (…) яванську, 

китайську, італійську тощо: культури вищих класів і культури нижчих класів, 

академічну культуру та культуру бізнесу. [112, c.49] Для подальшого аналізу 

розуміння культури варто розмежувати поняття культури та цивілізації. 

У європейських мовах складно знайти послідовне розмежування культури та 

цивілізації. В українській мові слово культура стосується площини духовного 

життя. Часом культура зводиться до мистецтва. Натомість «цивілізацію» 

трактують як матеріальне життя, включаючи до неї також технічний прогрес. В 

англійській мові слово «цивілізація» визначає рівень суспільного розвитку, а 

культура - сферу людських здібностей. У французькій мові слово «цивілізація» 

охоплює два аспекти:  сферу людських здібностей і рівень суспільного розвитку. 

У німецькій мові найбільш делікатний вимір культури передає слово Bildung. 

Слово Kultur означає матеріальний, інтелектуальний і моральний прогрес. Тобто 

те, що у французькій мові названо «цивілізацією». 

Натомість в історіософських дослідженнях словом «цивілізація» називають 

термінальну стадію культури (О. Шпенглер)[239] або складений із кількох 

культур об‘єкт дослідження (Ф. Бегбі)[30]. 

Остаточне розуміння того, чим є культура, залежить від прийнятих 

концепцій людини та філософського розуміння простору, що оточує людину. 

Таким чином, вище представлено нарис визначення і розуміння поняття 

«культура». Ця інформація має слугувати виокремленню відповідної перспективи 

для проблем, що ведуть до подальшої дискусії щодо культури організації, яка 

загалом трактується і як культура підприємств, що є однією з форм цих 

організацій. 

Тож культура має визначатися спільно за семіотичним й аксіологічним 

критерієм, її варто трактувати як культуру знаків і водночас – цінностей. 
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Спрощуючи проблему, можна сказати (лише для потреб даного дослідження), що 

поруч з нормами поведінки, кожна культура пропонує певний набір цілей 

суспільної чи економічної діяльності, які визначаються як цінності. Визнані у 

певній культурі цінності вказують людям, чого необхідно прагнути, яким чином і 

за допомогою яких інструментів треба міряти успішність життя та рівень 

досягнутого життєвого успіху в особистій та суспільній площинах. Запропоновані 

конкретною культурою цінності можна впорядкувати у визначену ієрархію. У 

ієрархічній структурі ми можемо розрізнити основні і другорядні цінності, які 

виникають і є конкретизацією основних цінностей. Різні культури приймають 

різні основні вартості, наприклад, накопичення багатства, здобуття освіти чи 

соціального престижу. Комплекс цінностей виконує у кожній культурі два 

важливі завдання: по-перше, він «організовує» в одну чітку систему всі культурні 

норми, а по-друге, – забезпечує обґрунтування цих норм. Іншими словами, можна 

сказати, що цінностями є ті речі, яким люди надають певне значення, і які з 

певних міркувань є важливими для них. Для когось цінністю може бути 

дотримання свого слова, для когось – соціальний престиж, а для когось – 

багатство. Проте певні цінності є спільними для усіх людей. У європейській 

культурі особливо цінується інтелектуальний розвиток людини, а серед азіатських 

культур передусім цінуються практичні навики й бажаною є професійна 

підготовка. 

В окремих суспільствах значення культури полягає також у тому, що вона 

впливає на формування так званих  «моделей», які ми можемо назвати зразками 

чи ідеалами. «Модель» є гіпотетичним і символічним відображенням чи образом 

певного стану справ, про який відомо, що його не існує, а слугує для уявлення, 

опису чи оцінки бажаних людьми – колективно чи індивідуально – станів 

дійсності. 

Певні моделі призвели до знецінення слова «цінність» у сучасній культурі, 

відриваючи її від джерел розуміння буття і добра. Відірваність у процесі пізнання 

від реально існуючої дійсності підриває основні епістемологічні підвалини та 

методи людського спілкування. 
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Наприклад, таку ідеологічну модель ми простежуємо у соціалізмі, де людина 

є витвором суспільства й суспільних умов, які виникли й формуються у 

конкретному суспільстві. Тож людська природа є похідною від суспільства, 

детермінована ним, а відповідно – підпорядковуються йому.[128, c.82] 

Відірваність культури від природи може вести до різних форм антикультури. 

У культурі, котра не враховує природу, що оточує суб‘єкт діяльності, немає місця 

для людини, а це навпростець веде до різних типів тоталітаризму. Така культура 

проголошує певну знеособлену концепцію людського буття і становить підґрунтя  

для тоталітарної діяльності. Колоніалізм випливав з протестантської теорії 

культури, натуралізм Руссо створив підвалини для терору Французької революції 

в ім‘я рівності, екзистенціалізм Сартра становить підґрунтя сучасного 

лібералізму, який через законодавство порушує основні права людини. 

З точки зору проблематики, що стосується культури, у тому числі культури 

організації, неможливо однозначно вирішити основоположні питання щодо суті 

цінностей і її зв‘язку з буттям (порівняйте [140]). 

Вплив культури на економічне життя, на його суб‘єктів, також полягає у 

тому, що культура визначає норми та зразки поведінки, тобто реакцію на певні 

ситуації. Культура, наприклад, визначає, як треба приймати нових працівників, чи 

як варто поводитися під час переговорів. 

Стиль життя виражає неповторну рівновагу між прагненнями, усвідомленням 

потреб, вподобаннями й можливістю їх здійснення; між бажаною та можливою 

для реалізації сумою цінностей. Щоденні спостереження, як і проведені 

дослідження, однозначно підтверджують залежність стилю життя, що 

виражається у доступності благ культури чи навіть участі у культурі, від 

економічних факторів. Економічні фактори мають принциповий вплив на 

індивідуальну й групову реалізацію естетичних зацікавлень, споживчих 

вподобань чи певних способів проведення вільного часу. Проте, не варто 

абсолютизувати економічний фактор, оскільки він є необхідною умовою. 

Відсутність фінансових коштів відмежовує людину чи групу людей (наприклад, 

сім‘ю) від конкретних джерел творення культури. Необхідно, однак, врахувати, 
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що за однакових доходів можна по-різному витрачати наявні фінансові кошти і 

по-різному реалізовуватися у культурі. Можна сказати, що вирішальним 

фактором є засвоєна система цінностей, до якої прагне індивідуум чи група, і 

традиція «буття культурним», яка передається, насамперед у сім‘ї. Серед 

інтелігенції це дуже часто стиль життя, котрий, попри часом скромні доходи, 

«зобов‘язує» купувати та читати актуальну літературу. 

Іншим сучасним явищем, що становить виклик для традиційного трактування 

культури і запроваджує нові концепції для її розуміння і інтерпретації, є 

постмодернізм. Основна теза постмодернізму – повна рівноправність будь-яких 

дискурсів про культуру. Правилом є відсутність правил. 

Постмодернізм - це багатозначний термін, що означає радикальний злам у 

розумінні культури. Цей злам характеризується відходом від традиції Нового 

часу, до якої зараховують ідеї прогресу, раціоналізму, пошуку загального 

консенсусу, сучасності, емансипації людей, загальноприйнятих цінностей. 

До основних рис постмодерністських концепцій можна зарахувати 

різнорідність, випадковість, заперечення гомогенності пізнавальної, аксіологічної 

та суспільно-політичної теорії. На філософському ґрунті заперечується класичне 

розуміння об‘єктивної й універсальної істини, висловлюються сумніви щодо 

особистості та суб'єктивності людини. Натомість на перший план висувається 

ірраціональна емоційність, тілесність в інтерпретації суспільного життя, 

змінюються акценти в ідеї толерантності аж до її ототожнення з етичним і 

пізнавальним релятивізмом. 

Постмодернізм вирізняється антисистемністю, тому в інтерпретації світу він 

наголошує на його різноманітті, а не єдності [72, 169]. 

Можна по-різному оцінювати постмодернізм, але не можна його ігнорувати. 

Це явище пронизує засоби масової інформації, наукові й академічні осередки. 

Навіть про світову економіку вже пишуть у постмодерному стилі. З огляду на 

оголошений реалізм, він може завдавати клопоту у конфронтації з усталеними 

правилами, принципами чи підходами до інтерпретації явищ зі сфери культури у 

загальному розумінні чи культури організацій.[34] 
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Натомість наступним поняттям, важливим для розуміння значення культури 

у відношенні до міжнародних економічних відносин є поняття політичної 

культури, яке з‘явилося у літературі ХІХ століття. Сама суть цього поняття була 

відомою від моменту, коли людина почала висловлюватися на політичну тему. 

 Політична культура дозволяє визначити ставлення людей до власності, 

авторитету, лідерства і престижу. На сучасному етапі, у загальному значенні, вона 

означає спосіб і стиль ведення політики. 

Як системне трактування політичної культури, розуміємо знання принципів, 

норм і законів, що керують суспільним розвитком і забезпечують оцінку 

прогресивного чи регресивного характеру політики і продуктивних сил, які 

здійснюють певний тип політики [176]. 

Суттєву роль у формуванні сучасного розуміння політичної культури 

відіграв Макс Вебер. Він насправді не розробив логічної концепції політичної 

культури, проте описав ряд питань, з яких складається це поняття. Він пов‘язував 

політичну культуру насамперед з поведінкою самих політиків. М. Вебер 

виокремив дві дихотомії: суспільство-політика й етика-політика. У політиці, на 

його думку, пріоритет має «етика відповідальності», спрямована на політичний 

реалізм, здатність і готовність до наслідків власної діяльності, на противагу так 

званій «етиці переконань».[255] 

На формування сучасного розуміння політичної культури як політологічної 

категорії вплинув також Е. Фромм [190]. Е. Фромм звернув увагу, що на умови 

політичних дій впливає психологічний вимір людської особистості. 

Дослідження значення культури у розвитку підприємництва вимагало 

попереднього аналізу поняття культури у літературі на цю тему. При проведенні 

огляду теорії й основних понять, пов‘язаних з явищем культури у сучасному світі, 

виявляється, що культура не є однозначним поняттям. Впродовж століть її 

значення розуміли по-різному, і були різні підходи до неї, як у суспільному, так і 

в індивідуальному житті. 

Багатий поняттєвий діапазон культури, розроблений багатьма поколіннями 

людей, які жили у різному природному, соціальному чи економічному 
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середовищі, призвів на сучасному етапі до створення певного типу культури, 

визначеної як масова культура. Це зокрема пов‘язано з дуже швидким 

технологічним прогресом у сучасному світі. 

До кінця XIX століття можна було говорити про різні культури, що 

паралельно існують на окремих континентах. Вони могли, як максимум, вступати 

між собою у дружні чи недружні стосунки. Це відбувалося на територіях, де дві 

чи більше культури межували одна з одною. Масова культура не знає 

територіальних меж. 

Масова культура не могла б існувати – зрештою, як і інші типи культури – 

без ідейної основи. На сучасному етапі такою основою для масової культури є 

течія постмодерної філософії, що формується паралельно з технологічним 

прогресом і явищем глобалізації, що його супроводжує. 

Розуміння явища культури залежить від економічного, суспільного і 

технологічного розвитку та ідейних течій епохи, воно також має суттєве 

відображення у політології. Тож методологічною помилкою було б недооцінка 

існування і значення політичної культури для розвитку підприємництва у 

глобальному масштабі. 

Правлячі механізми регіональної, національної чи світової політики не 

існують відокремлено від конкретних соціальних груп, націй чи суспільств. А їм 

завжди притаманна якась форма культури, й у своїй діяльності вони керуються 

конкретними культурними зразками, тож обговорення й проведення огляду 

підходів до поняття культури було методологічною вимогою. 

 

1.2  Еволюція концепцій й оцінок цивілізаційних змін у сучасному світі. 

Після проведення огляду теорій та понять, пов‘язаних з культурою у житті 

індивідуумів та суспільств, належно буде розглянуто проблематику, що 

стосується питань, пов‘язаних з цивілізаціями, які створюються між індивідуумом 

та суспільством, що розглядаються через призму явища культури. 

Розуміння суті розвитку та творчої діяльності людини вимагає історичного 

погляду на поняття культури, який представлено у природничих, та, частково,  
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гуманітарних науках. Антропологічний підхід до людини у її культурних, 

соціальних та економічних умовах дозволяє спостерігати за явищами, які існують 

споконвіків, проте їх не зауважували дотепер. Антропологічні дослідження 

доводять, що люди пізнають світ і культуру з перспективи, яка не має бути 

спільною для всього людства, і не зіставляють свої висновки з загальним досвідом 

інших людей. Тож можливо запропонувати тезу, що так само, як ми не можемо 

говорити про певне уніфіковане людство, так і не можна прийняти існування 

уніфікованого знання на цю тему. 

Культури, що існують поза Європою, впродовж тривалого часу трактувалися 

як «недорозвинуті», а еталоном для їхнього рівня розвитку була відповідність до 

актуального рівня розвитку європейської культури. Подібні погляди досі 

поширені серед багатьох європейців. 

На підставі конкретних дій сформульовано загальний висновок, що кожна 

культурна система є внутрішньо «досконалою». Пов‘язані з культурою суспільні 

процеси ґрунтуються на історичних передумовах, вони сформувалися у 

специфічних умовах географічного середовища та відповідають потребам 

пристосування певної соціальної групи до системи господарювання і 

міжнародних економічних структур, які у ній виникли. 

У результаті промислової революції, започаткованої у XVIII столітті, а також 

явища колонізації інших континентів, зокрема Африки, яка її супроводжувало, 

спершу відбулася зустріч різних культур, а потім їх взаємопроникнення. Будь-яка 

зустріч передбачає існування як мінімум двох сторін. Про існування різнорідності 

культур можемо говорити з боку африканського континенту. Другою стороною 

була доволі монолітна європейська культура і цивілізація. 

Пізніший процес деколонізації показав суспільні й економічні наслідки як 

для Європи, так і для Африки, тих процесів, які відбувалися впродовж XVIII–

XXстоліть. Зіткнувшись з монолітним культурним зразком європейців, африканці 

пристосували окремі його зразки до корінних племінних культур. Проте не 

завжди успішно. 
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Сучасні європейські країни повинні, натомість, давати собі раду з напливом 

емігрантів з африканських країн, які в уніфіковану культуру Європи вносять 

розрізненні, корінні культурні зразки. Цей стан веде до соціальної напруги. Також 

він ставить нові виклики й запитання і спонукає до глибших міркувань про 

проблему етнічності, поняття нації чи відношення нація – суспільство – 

цивілізація. 

Процес колонізації поширювався не лише на африканський континент, а й на 

територію Азії і Далекого Сходу. Проте старі азіатські культури, що 

сформувалися на підставі таких же давніх релігій, як буддизм, індуїзм, 

конфуціанство чи таоїзм, значно проявили опір зразкам, які принесли 

колонізатори. Це помітно й на сучасному етапі, коли ми дивимося на такі країни, 

як Японія чи Південна Корея. Технології й економічні зразки, які були 

імпортовані до цих країн після Другої світової війни з Європи, а передусім – зі 

Сполучених Штатів, не призвели до глибших змін у ментальності місцевих 

спільнот на площині культури (порівняйте [123, 209]. 

Тут не можна оминути явище культури арабських країн. Інтенсивний 

економічний розвиток у світі після Другої світової війни, а, відповідно, 

величезний попит промисловості на нафту і копалини, якими вона 

супроводжується, спричинив появу арабських країн як найбільших експортерів 

вищезгаданих енергоносіїв на міжнародній арені. 

Арабські країни, провідною релігією у яких є іслам, популяризують 

культуру, що ґрунтується на цій релігії. Європейська цивілізація і культура 

безпосередньо межує з цивілізацією і культурою ісламу. 

На сучасному етапі ми бачимо систематичний наплив емігрантів до Європи з 

арабських культур. Наявність мусульманської спільноти на старому континенті 

призводить до інтенсивного взаємопроникнення обох культур. 

Культурне переплетення, яке зараз переживає Європа, змушує до пошуку 

нових форм налагодження міжособистісних контактів між людьми, які походять з 

інших континентів і представляють різні культурні середовища. Йдеться не лише 

про взаємне спілкування і розуміння один одного у буденних питаннях, а, 
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передусім, про належне ставлення. Тож неможливо уникнути аналізу проблем, 

пов‘язаних із функціонуванням економічних організацій та установ як 

приватного, так і публічного сектора, де, окрім європейців, працюють також 

мусульмани (докладніше про функціонування таких трудових колективів 

див.[109]). 

Класики сучасної філософії діалогу, яку часто називають діалогікою чи 

діалогізмом, до яких можемо віднести М. Бубера, Ф. Розенцвейга, Ф. Ебнера, О. 

Розенштока-Хюссі, Е. Левінаса, наголошують на міжлюдських стосунках як місці 

зустрічі «у діалозі». 

Діалогічний підхід є ключовою рисою так званої філософії життя 

(Lebensphilosophie), яка охоплює екзистенціалізм К. Ясперса, екзистенційну 

феноменологію М. Шелера чи персоналізм Г. Марселя (порівняйте [47, 226]. 

Інтенсивний розвиток технічної думки, нові тенденції в економіці та 

менеджменті, що полягали на швидкому переміщенні товарів, засобів 

виробництва і робочої сили з одного регіону світу в інший, викликали 

«зменшення» сучасного світу. Можна сказати, що світ став «глобальним селом». 

Це поняття ввів у предметну літературу наприкінці минулого століття 

теоретик масової комунікації Маршалл Маклуен. З точки зору комунікації, світ 

зменшився до розмірів села, де електронні засоби зв‘язку скоротили відстані між 

людьми. При сучасному прискоренні цивілізаційних змін вживається також 

поняття глобального міста [254, c.10]. Увесь процес цих інтенсивних змін назвали 

глобалізацією. 

Сьогодні ми говоримо про економічно-політичну тенденцію, що прямує до 

усунення бар‘єрів, які обмежують вільний рух товарів, послуг, осіб, продукції та 

фінансових операцій у світових масштабах. 

На сучасному етапі глобалізація не обмежується лише економічним виміром. 

Це комплексне явище. 

У 1948 році США і країни Західної Європи підписали угоду GATT 

(Генеральну угоду з тарифів і торгівлі), у рамках якої було прийнято рішення про 

зменшення мита, щоб у 1994 році створити нову організацію – СОТ (Світову 
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організацію торгівлі). СОТ, до якої належить 154 країни (квітень 2012), прагне до 

того, щоб держави відмовлялися від економічних і політичних інструментів, 

таких як мито чи субвенції для аграріїв, які захищають свої власні ринки і власне 

виробництво. Натомість з 2020 року планується відмінити мито у всій світовій 

економіці. 

Зрештою, ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) 

прагне до того, щоб обмежити вплив урядів окремих держав на економіку своїх 

країн. Вищенаведені економічні та політичні тенденції Е. Люттвак метафорично 

описав як «поєднання калюж, ставків, озер і морів сільських, провінційних, 

регіональних і національних економік в один глобальний економічний океан, 

який наразить дрібних суб‘єктів на вплив гігантських валів економічної 

конкуренції замість руху дрібних хвиль і регулярних припливів та відпливів, як це 

було раніше»[173,c. 29-30]. 

Поширення комп‘ютерів та Інтернету відкрило шлях до швидкого й 

необмеженого обміну інформацією у масштабах цілої планети. Підставою, що 

санкціонує реалізацію влади, є тепер процедури демократичного голосування. 

Глобалістичні тенденції обмежують суверенність національних держав на 

користь різноманітних міжнародних організацій. У період 1999-2000 рр. 

приблизна кількість таких організацій становила 21 772 (при чому 3 648 мали 

урядовий характер, а 18 124 – неурядовий [167, c.39]. Така поведінка компаній на 

міжнародному ринку веде до мегаконцентрацій власності і капіталу. До цього 

додається явище злиття і поглинання підприємств. Це явище не є новим і воно 

підпорядковане певним циклам. 

 Перша фаза злиття і поглинання проявилася у світовій економіці на зламі 

XIX i XX століть, другу зареєстрували у 20-ті рр. ХХ ст., третю – у 1965-1970 рр., 

а четверта відбулася у 80-ті роки. Остання, п‘ята фаза, котра відбувається у наш 

час, розпочалася у середині 90-тих рр. Мотиви, що призводять до злиття і 

поглинання, для різних циклів є різними і зумовлені, передусім, актуальною для 

цього моменту ситуацією на міжнародному ринку [2]. 

 



 27 

Таблиця 1.1 

Періоди посилення хвилі злиття і поглинання 

Період Основні мотиви Кількість 

операцій 

1897-

1904 

Створення монополій 

у період прискорення промислової революції 

 

1300 

1916-

1929 

Антимонопольні закони стають стимулом до вертикальної 

інтеграції 

 

1280 

1965-

1969 

Об‘єднання під впливом лібералізації ринків  

5930 

1984-

1989 

Стратегія диверсифікації і створення конгломератів  

3000 

 

Від 1993 

Глобалізація,  

підвищення курсу акцій, використання Інтернету 

 

9220 

Джерело: Rekordowa fala połączeń przedsiębiorstw, ,,Zarządzanie na Świecie‘‘ 2000, nr 5. 

 

Такі тенденції у світовій політиці й економіці призводять до основоположних 

змін в ієрархії благ і цілей на економічній площині. Засіб, яким є гроші чи інші 

споживчі блага, стає метою, а духовна культура починає трактуватися як засіб, 

або стає повністю марґіналізованою. Натомість, її місце займає позбавлена 

глибших цінностей масова культура, що часто викликає десуб‘єктизацію 

людських стосунків. 

Знання механізмів масових реакцій і можливість впливу на них 

використовується при проведенні великих комерційних заходів. Ефективність 

впливу реклами, архітектурні проекти комерційних центрів та їхній інтер‘єр, 

розташування товару, способи поведінки обслуговуючого персоналу – усе це у 

великих компаніях-підприємствах проходить через фільтр «науки», оскільки таке 

фільтрування забезпечує ефективність здійснюваних дій, що призводить до 

максимізації прибутків. Виявляється також, що в економічній діяльності важливу 

роль відіграє людина, яку трактують як людський ресурс чи людський капітал. 

У самому понятті ―людські ресурси» приховано семантичне знецінення 

людини як суб‘єкта роботи. [120, c. 23]. Тож варто ширше розібрати значення 
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людського капіталу у процесі глобалізації. Капітал має аксіологічний значеннєвий 

відтінок, адже не буває капіталу без цінності. 

Термін «людський капітал» стосується здібностей, освіти, здоров‘я і 

підготовки окремих індивідуумів. Це капітал, оскільки освіта чи кваліфікація 

становлять частину людини і мають довге існування у часі, подібно як обладнання 

чи підприємство. 

Оцінюється, що людський капітал – освіта, професійна підготовка і здоров‘я 

– становить у розвинутих країнах близько 80% всього капіталу, тобто суспільного 

багатства. Навіть, якщо ці розрахунки, можливо, завищені, все одно вони чітко 

показують, що не можна недооцінювати людський капітал без шкоди для 

суспільства. 

Значення людського капіталу для розвитку надзвичайно яскраво 

демонструють економічні успіхи Японії, Південної Кореї, Тайваню чи Малайзії. 

Це очевидні приклади, оскільки ці країни не мають значних запасів мінеральної 

сировини, які, як виявилося, були значно переоціненими у якості вирішального 

фактору розвитку економіки. Отож, попри те, що ці країни мають захищатися від 

дискримінації в експорті своєї продукції на ринки Європи чи Північної Америки, 

вони надзвичайно швидко досягли значного економічного росту завдяки добре 

підготовленій та ефективній робочій силі. 

Наприклад, у Кореї поклади кам‘яного вугілля знаходяться на півночі 

півострова, а не на півдні. До війни Північна Корея була багатою, тепер – це 

район економічного лиха, тоді як Південна Корея є демократичною країною, що 

стрімко розвивається. Ця країна досягла такого успіху завдяки вдалому 

використанню прихованих у людях талантів. Усі «азіатські тигри» мають 

високоосвічене населення. Професійна кваліфікація, а також пов‘язані з працею 

звичаї і цінності підтримують ці суспільства, члени яких тяжко працюють. 

Кожна культура може бути фактором розвитку, як в Азії, так і в Південній 

Америці, приклад цього бачимо у Чилі та частково також у Бразилії та Аргентині. 

Отож, спільнотам африканського континенту, наприклад, не дозволяє розвиватися 

не культура, а нав‘язана їм політика. За умов правильної політики жодна культура 
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не може гальмувати економічний розвиток, про що йтиметься у наступній частині 

роботи. 

 

 

Рис. 1.1 - ВВП окремих країн світу у 2015 році 

Прим.: Кенія є репрезентативною країною для африканського континенту 

Джерело: Trading Economics ( http://pl.tradingeconomics.com/) 

 

Слід водночас поставити питання: чому ж певні країни, які були бідними, як 

Південна Корея чи Тайвань, тепер надзвичайно багаті, а інші, які також починали 

розвиток у бідності (як, до прикладу, безліч африканських країн), залишилися в 

умовах економічної стагнації або навіть опустилися на ще нижчий рівень? Чому 

така країна, як Аргентина, - колись одна з найбагатших у світі, зазнала такого 

регресу впродовж якихось шістдесяти років? (див. рис.1.1) 

Майже всі дослідження [137, 138, 228] підтверджують, що вирішальним 

фактором розвитку є використання освіти і здоров‘я, котре вимірюється 

тривалістю життя. 

http://pl.tradingeconomics.com/
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Рис.1.2 - Середня тривалість людського життя для вибраних країн у 2014 

році. 

Джерело: Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

(http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/azja/tajwan/?printMode=true), Світовий банк 

(http://www.worldbank.org/) 

 

Проте, не можна стверджувати, що обладнання і фізичний капітал не мають 

значення у сучасній економіці. Звісно ж, потрібною є технологія, виробничі 

підприємства, але також необхідними є спеціалізовані працівники, керівники, які 

вбачають потребу запровадження інновацій для хорошого використання 

доступної технології. Сам імпорт сучасного обладнання чи виробничих ліній не 

допоможе у досягненні запланованих економічних цілей. Економічне зростання 

країни є неможливим без сильної бази людського капіталу. Успіх залежить від 

того, як країна зуміє використати своє суспільство. Якщо до суспільства 

ставитися погано, то воно прямує до самодеградації. Якщо до певної суттєвої 

групи населення ставитися зневажливо, то, незалежно від наявних технологій, 

досягнути успіху неможливо. 

Можна було б подумати, що цінність і значення освіти в економічних 

процесах з часом буде зменшуватися, оскільки у світі стає щораз більше 

освічених людей. Простий аналіз попиту і пропозиції показує, що при зрості 

http://www.worldbank.org/
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пропозиції знижуються ціни. Проте, попри зростання кількості освічених людей, 

технології розвиваються дуже швидко, а, відповідно потрібними є досконаліша 

освіта і підготовка. Так, попри значне зростання кількості освічених людей в 

США чи у більшості європейських країн, все ще значною є вигода від додаткової 

освіти і підготовки людей. 

Звідки береться людський капітал? Що є вдалою інвестицією у людський 

капітал як на індивідуальному, так і на національному рівні? 

Варто розпочати від сім‘ї. Вона становить фундамент хорошого суспільства й 

економічного успіху індивідуума. Сім‘ї змінюються у часі, проте вони завжди 

залишаються надзвичайно важливими для сучасної економіки. Щоб зрозуміти 

людський капітал, необхідно повернутися до сім‘ї, бо це сім‘ї займаються своїми 

дітьми і стараються будь-яким способом навчати їх і розвивати їхні здібності. 

Сім‘ї є основними провідниками цінностей у вільних суспільствах. 

Роль людського капіталу в економіці показує, що освітня політика, а тим 

більше охорона здоров‘я чи інші інвестиції такого типу, також є певною мірою 

важливими з точки зору економічного розвитку. 

 

Рис.1.3 - Витрати на охорону здоров‘я у % ВВП 2014. 

Джерело: Світовий банк ( http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS ) 
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Отже, соціальне й індивідуальне життя, його формування і розмаїття форм 

визначаються середовищем. То ж, не можемо говорити про абстрактне 

суспільство, а лише про конкретні суспільства, які мають свій географічний, 

історичний, економічний та культурний вимір. Проте, це не означає, що конкретні 

суспільства є ізольованими одне від одного, що між ними немає взаємовпливів у 

культурній, економічній чи політичній площинах, передусім у сучасну добу 

глобалізації. Усі ці площини творили у минулому й далі творять рамки того, що 

ми можемо назвати історичними і культурними цивілізаціями. Ці епохи, які йдуть 

одна за одною у розвитку людства, залишають певний матеріальний і духовний 

доробок. Його передають наступним поколінням через потенціал знань, 

матеріального доробку, а відповідно – обставини, яких, з одного боку, змінюють 

наступні поколіннями, а, з іншого боку, ці покоління уже сприймають їх у якості 

умов життя. Історичний доробок попередніх поколінь та потенціал розвитку 

наступних поколінь становить підставу для визначення рівня і стадії 

цивілізаційного розвитку. 

 Розглянувши фактори, що впливають на цивілізаційний рівень цього 

суспільства, необхідно точніше визначити спосіб організації таких спільнот. 

Основною формою сучасної суспільної організації людей є нація. Почуття 

приналежності до нації є найсильнішим у колі латинської цивілізації. Це 

стосується спільнот, що населяють Європу і Північну Америку. В інших частинах 

світу почуття приналежності до нації як форми організації людей не є вже таким 

однозначним. 

Згідно з загальнопоширеним підходом, нація є племінною спільнотою, яку 

інколи також називають спільнотою по крові. Націю творять одне або декілька 

родових племен. 

У Європі процес переходу окремих спільнот у нації відбувався кілька століть 

тому. У ХХ столітті цей процес спостерігали та описали, головним чином, на 

території Африки, де племінна боротьба набула трагічних масштабів у зв‘язку зі 

створенням колишніми колонізаторами штучних державних утворень. Створення 

національної спільноти, джерелом якої є племінна спільнота, пов‘язане з 
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емансипацією сім‘ї і створенням уніфікованого майнового і спадкового права. Для 

пояснення національної єдності зазвичай вказують багато факторів. 

Фактором, що сприяє творенню нації, є територія, на якій мешкає певна 

група людей, яку вони називають рідною землею, та на якій організовано 

специфічний для цієї нації спосіб життя. Територію, де проживає конкретна 

людська спільнота, називають країною. Володіння спільною територією є 

важливим елементом, що творить почуття національної ідентичності. Втрата 

рідної землі призводить до внутрішньої дезорієнтації людини, що веде до процесу 

денаціоналізації. Отже, націю, яка не володіє бодай частиною суходолу на землі, 

не можемо назвати нацією. Окремі соціальні системи призводили до викорінення 

великих груп населення під виглядом, до прикладу, урбанізації. Замість рідної 

землі запроваджувалася нова життєва основа, якою були гроші чи ідеологія. На 

сучасному етапі ідеєю, що заперечує необхідність володіння територією для нації, 

про що ми ширше розповімо у подальшій частині цього підрозділу, є ідея так 

званого відкритого суспільства. Послаблення національного життя становить 

фактор, що веде до проявів різноманітних шовіністичних націоналізмів (більше 

див. 234 ).
 

Основним фактором творення нації є готовність ототожнення індивідуумів з 

тим, що лежить в основі національної єдності. Це -  ідентифікація зі спільною 

історією і культурою, притаманною конкретній нації. 

Нація, як форма колективного життя, через культуру пов‘язана з 

цивілізацією. Цивілізація є системним методом суспільного життя, що має свій 

відбиток як у культурі окремої людини, так і в культурі всієї нації. 

У багатьох західних державах існує адміністративна практика, яка також 

відображається у мовній традиції, трактування національності і громадянства в 

одній площині. Націю розглядають як певний тип спільноти, що ідентифікується з 

державою 134 . Такий спосіб розуміння нації звужує це поняття. Прирівнювання 

динамічної структури, якою є нація, до статичної форми організаційних структур 

держави нівелює багато аспектів поняття нації. 
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Громадянство передає зв‘язок людини з певною державною структурою. 

Проте, цей зв‘язок можна розірвати в односторонньому чи двосторонньому 

порядку. Громадянин може зректися громадянства, або ж його може позбавити 

громадянства відповідний державний орган 248 . Натомість, не існує такої 

можливості, щоб який-небудь орган міг позбавити людину національності.  

Вперше явище зведення національності до громадянства виникло у Європі у 

XVIII столітті. Воно відбувалося за допомогою двох методів: 

– знизу, коли громадяни самі надали собі право бути нацією. Цей метод 

вперше був застосований у період Французької революції, під час якої таким 

чином було визначено французьку націю, і 

– зверху, коли громадян держави визначено як націю через юридичну норму. 

Так, власне, було створено американську націю(більше див. 244 ). 
 

Нацією, згідно з французьким розумінням, є певний колектив людей, які 

функціонують у рамках визначеного юридичного порядку і самі є джерелом 

права, яке запроваджується, будучи водночас рівними до норм, які запровадили 

самостійно. Таким чином, французька революція створила новий тип спільноти, 

яка є відірваною від історичних умов. Минуле витісняється на користь нового 

майбутнього. Розуміння нації звужено до громадянської політичної спільноти, 

існування якої ґрунтується на неформальному договорі, яким є воля народу. 

Вирішальним для буття членом нації у такому розумінні було встановлене право і 

почуття громадянства. Таким чином, націю можна трактувати як групу свідомих 

індивідуумів. По відношенню до індивідуума, його прав і обов‘язків, нація стала 

сувереном і джерелом суверенності держави, яка втілює націю і представляє її 

(більше див. 73 ).
 

Зовсім інше поняття нації було виокремлене на американському континенті. 

Це відбулося через правову норму – формальний договір на підставі 

встановленого права. 

Спочатку американці трактували громадянське право на самовизначення як 

еквівалент права платника податків на політичну репрезентацію у державі. 

Громадянином була людина, котра платила податки, і навпаки, через сплату 
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податків здобувався статус громадянина разом із відповідними правами й 

обов‘язками. Відповідно, статусу громадянина були позбавлені бідняки, жінки, 

негри чи індіанці. Право на ототожнення громадянства з національністю, яке 

більше ніде не зустрічається, стало принципом суспільного життя. До сьогодні у 

США термін «нація» стосується громадян федеративної держави 257 .
 

За такої концепції нації сфера цього поняття охоплює людей без урахування 

їх біологічного чи культурного походження, важливим залишається лише 

наявність статусу громадянина, який має конкретні громадянські права.  

Основною функцією національності за такого підходу є ідентифікація 

громадянської спільноти, яка має конституцію й органи влади. Суспільне життя 

нації, згідно з підходом, пов‘язане з державними установами і прийняттям 

встановленого права, яке визначає громадянську політичну спільноту. Ідея нації, 

що ґрунтується на нормах позитивного права, позначає таким чином 

багатокультурну спільноту, наріжним каменем якої є прийняття конкретними 

людьми встановленого права. 

За спрощеного підходу, населення, що живе на певній території держави і 

має пасивне чи активне виборче право до певних органів влади, трактують як 

націю. Верховна влада держави знаходить своє узаконення у народі, то ж жодна 

група людей чи яка-небудь людина не можуть реалізовувати владу, яка не 

походить від народу. Створена конституційним шляхом нація проявляється як 

форма практичного життя. Приналежність до такої нації можна трактувати як 

випадкове явище. Окрема людина є анонімним індивідуумом, який укладає 

суспільний договір, що полягає на дотриманні правових норм. У цей момент 

будь-які зв‘язки людини з певною конкретною традицією чи культурою стають 

неважливими. Поняття нації чи національності існує лише у якості правової 

категорії. 

Така нація не має природніх меж. Межі нації можна розширювати чи 

звужувати - це залежить лише від сприйняття чи заперечення спільнотою 

суспільного договору. Відкидаючи такий договір, індивідуум втрачає наявне 

членство у нації. 
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Нація у цивілізованому суспільстві у правовому полі проявляється як 

виборчий округ для державної влади, що має над нею реальну політичну владу. 

Фундаментом створеного соціального солідаризму для такого населення є замість 

спільності культури – споживання спільно створених благ, які підвищують 

багатство, владу і престиж окремих членів спільноти. 

Нація, яка ототожнюється з державними структурами, схильна до 

міжкультурних відносин між своїми членами. Тож немає нічого дивного у тому, 

що американцям вдається асимілювати спільноти з дуже різними культурними 

зразками. Ці зразки не створюють рівнодіючу силу культур, яка б створила якусь 

нову культуру, а забезпечують паралельне функціонування різних культур. 

Подібним чином, у такому розумінні нації можна констатувати глобалістські 

тенденції. Як вже було згадано, вони випливають з відсутності певної природної 

межі. Мігруючи до іншого штату чи до іншої країни, яка знаходиться навіть на 

іншому континенті, і живучи в інших соціальних і культурних умовах, індивідуум 

не втрачає свого зв‘язку з нацією – державою, доки він дотримується правових 

принципів, які є обов‘язковими для нього, як для громадянина США. Відкидання 

індивідуумом звичаїв чи традицій, яких він досі дотримувався і які визнавав, на 

користь нових культурних зразків не «денаціоналізує» його з попередньої 

спільноти. Таке поняття нації є ідеальним матеріалом для створення будь-яких 

економічних і соціальних структур світового масштабу. 

У Європі функціонують природні межі між національними, і, навіть, 

наднаціональними культурами. Це, наприклад, ріка Одра, яка відмежовує 

польську культуру від німецької, і, навіть, можемо стверджувати, є межею між 

слов‘янською і германською культурами. Зрозумілим є той факт, що така межа у 

великій мірі є умовною, проте її більш чи менш свідомо відчувають окремі 

народи. Ми також можемо шукати такі кордони між германською і романською 

чи романською й іберійською культурами. У таких випадках можна говорити про 

модель цивілізації, що визначає націю у рамках латинської цивілізації, основною 

рисою якої є поняття персоналізму. Виокремлення концепції нації як спільноти 

осіб є результатом розвитку поняття людини як людської особистості. 
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Однією з проблем у теорії національної культури є методологічний недогляд, 

котрий, здавалося б, веде до зачарованого кола. Національна культура 

визначається через співвіднесення з нацією, а націю, водночас, трактують як одну 

з форм людських спільнот, що вирізняється власною, неповторною національною 

культурою. Це ілюзорне протиріччя можна усунути завдяки твердженню, що 

національна культура передбачає розуміння культури як такої 49 .
 

В умовах латинської цивілізації нацією є лише така людська група, котра є 

достатньо численною і розвинутою спільнотою конкретних осіб, що її 

культуротворча взаємодія веде до повної актуалізації особистих потенціалів 

кожного з її членів 227 .
 

На тлі персоналістської концепції національної культури в Європі 

розвинувся ще один тип ментальності, що характеризує мислення багатьох 

соціальних груп у ліберально-демократичній країні з точки зору розуміння нації 

як відкритого суспільства. Однак, фундаментальні принципи держави для 

існування відкритого суспільства мають ґрунтуватися на демократії, плюралізмі і 

правах людини. У пошуках ідеальної моделі відкритого суспільства можна 

виокремити кілька його основних рис, до яких належать: раціоналізм, плюралізм, 

демократизм, космополітизм та вільний ринок. 

Тут варто згадати про ще один напрям мислення, а саме, про ідею відкритого 

суспільства, де увиразнюється той факт, що традиції гальмують суспільний й 

економічний прогрес, затримуючи тим самим розвиток самої цивілізації 200  і 

реалізацію демократичної моделі світової держави 64 .
 

Ідея плюралізму у концепції відкритого суспільства передбачає прийняття 

принципів постмодерністського релятивізму, який подається як фундаментальний 

принцип для цієї моделі спільноти. 

Прихильники відкритого суспільства вважають себе демократами. 

Демократію вони трактують як основоположний системний принцип і основне 

вираження цього типу суспільства, де індивідууму чи соціальним групам 

забезпечені політичні свободи. Суспільство, яке теоретично є сувереном, 

трактується з підозрою. Демократія, по суті, має елітарний характер і полягає на 
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правлінні інтелектуалів від імені народу. Вибори мають легітимізувати правління 

еліт, які у ході реалізації влади не мусять виражати волю суверена, яким є 

суспільство 207 .
 

Космополітизм, як наступна риса відкритого суспільства, позбавляє 

спільноти, що виникли на національному ґрунті, ідентифікації з конкретною 

національною спільнотою. Це веде до усунення національної спільноти, як 

структури суспільного життя, зі свідомості людей 196 .
 

Ідеологія відкритого суспільства передбачає існування вільного ринку в 

економіці. Економічні або правові інститути і суб‘єкти, що діють у структурах 

вільноринкової економіки, наявні у запропонованих прихильниками відкритого 

суспільства принципах, але цей ринок передбачає сильне втручання держави, а 

відповідно – домінування адміністративного сектора над вільним 

підприємництвом. Домінування адміністрації над вільним рухом капіталу веде до 

зростання бюрократії, де можуть працевлаштуватися соціальні групи, зацікавлені 

ідеєю відкритого суспільства. 

Така форма зв‘язку економіки з адміністрацією веде не до розвитку 

вільноринкової економіки, а до реалізації сильно бюрократизованої економіки 

233 .
 

Таким чином, обґрунтованим є твердження, що процес формування 

національної спільноти тісно пов‘язаний з тією цивілізаційною моделлю, яка 

функціонує у даній спільноті. 

 

1.3. Глобалізація світової економіки з урахуванням культурно-

цивілізаційних чинників   

Новою детермінантою глобальної економіки стає культурний плюралізм, 

який досі становив предмет зацікавлення лиш нечисленних дослідників 117 . 

Розпочалася велика дискусія про значення таких ключових понять як: 

національність, культурна ідентичність, національна ідентичність. 

Це також суперечливі питання, які зараз актуальні для Європи. Суттю 

Європи було розмаїття культур, що містилися у її межах, проте, лише впродовж 
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останніх десятиліть, водночас з напливом численних груп афро-азіатських 

іммігрантів (спершу до Англії, Франції, північної Європи, а потім і до Італії), 

мультиетнічність, мультикультурність опинилися у центрі політичних і наукових 

дебатів, ведучи до ширшого обговорення розмаїття як цінності 3, 9, 17 . 

Питання, що їх піднімають «нові меншини», які виникають внаслідок 

імміграції з-поза Європи, поновлюють дискусію про «старі меншини», про місцеві 

культури і їхнє надбання. 

Етнічність – це термін із соціологічної літератури. За Роландом Бретоном, 

першим цей термін вжив Ваше де Лапуж, котрий у 1886 році опублікував свою 

роботу «Les seleccions sociales» 45 .  Р. Бретон додає, що більшим поширенням 

цей термін завдячує роботам Гая Еро і його проекту «Європи національностей і 

регіонів», який він пропагував у шістдесятих роках 129 .
3
 Сучасні американські 

автори покликаються на дослідження В. Ллойда Ворнера, автора книги «The 

Social Life of a Modern Community», де з‘являється термін «етнічність» (див. 

також 229 ).  

Це поняття, якщо вжити його по відношенню до нашого часу, показує саму 

суть дискусії про культурну специфіку і її наслідки у міжкультурному обміні, що 

пов‘язано із визначенням ролі етнічності у її сучасному використанні у 

високоіндустріальних та «постідеологічних» суспільствах. Власне, такий 

загальний характер проблеми показує, що вона випливає з «проблем цивілізації» у 

ситуації зростання людської мобільності, яка супроводжується емансипацією 

культур у всьому світі. Проблема полягає у тому, як вберегтися від обмежень, які 

несуть зі собою різні форми націоналізму, та від «універсалістських» вигадок, 

сліпих до потреби національної приналежності, яка все ж існує і відроджується 

попри соціальні зміни. Несуттєвою є підстава цих змін – чи вони мають 

технологічний, економічний характер, чи ідеологічний – все одно вони 

залишатимуться у центрі суспільної уваги. 

                                                           
3 

 Ще раз у статті  130  Еро розвиває ідею європейської федерації національностей та регіонів, що реалізує 

принцип самоідентифікації націй на різних рівнях. 
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Сучасність спростувала багато передбачень щодо культур меншостей. 

Марксизм, починаючи від його засновників, ніколи не мав великої довіри до 

етнічних відмінностей. Фрідріх Енгельс називав такі групи «фрагментами 

народів», що занепадають та можуть вже відігравати лише роль «ентографічного 

підтвердження» без жодного політичного значення 94 . Такий підхід і досі 

проявляється у виявах недовіри, у принциповому нерозумінні усіх прагнень до 

зміцнення етнічної ідентичності спільнот у Європі, а навіть у світі. 

Стійкий зв‘язок з цінностями на принципах субсидіарності та солідарності та 

вкоріненість у власній культурі – це умови неконфліктних взаємин між різними 

спільнотами, відповідно до найважливішої поради, що постійно повторюється – 

поважати іншу людину. «Оскільки не існує людей поза народами – пояснює цей 

моральний ідеал В.Соловйов, – і оскільки цей зв‘язок з народом є моральним і 

внутрішнім, а водночас і фізичним, то звідси логічно випливає, що ми маємо 

любити усі інші народи так, як власний» 18 . Необхідно поважати відмінність 

кожної людини як результат конкретних матеріальних і символічних зв‘язків із 

середовищем, яке сформувалося у ході довгого історичного процесу. 

Зорієнтований на поведінку людської особистості у її цілісності, культурний 

плюралізм має вести до мультикультурних суспільств як до єдиної можливої 

альтернативи для етнічних конфліктів.  

Мультикультуралізм є не лише зустріччю культур, але й ідеальним 

принципом прийняття й обміну між ними. Це передбачає взаємопізнання і 

взаємовплив, спільне піклування про збереження власної ідентичності, що має 

відображатися в індивідуальній і колективній позиціях, яких повинні 

підтримувати відповідні інституційні форми. Рішення у міждержавній площині 

вже давно пропонували в ООН. У заключному документі конференції ЮНЕСКО у 

Найробі у 1976 році штучно подано ці рекомендації так: «Разом із принципом 

культурної автентичності треба відповідним чином формувати дух діалогу між 

культурами. Щоб уникнути різних видозмін, треба відкривати кожну культуру на 

діалог з усіма іншими культурами у широкій міжнародній перспективі. 

Відмінність культур і міжкультурні контакти це два полюси, що 
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взаємодоповнюються та забезпечують рівновагу у всіх починаннях у цій сфері» 

146, с.7 .
 

Для Європи ці рекомендації стосуються як автохтонів, так і іммігрантів. 

Причому, у випадку останніх, зокрема, іммігрантів з Африки, потрібно також 

враховувати певні суспільно-культурні відмінності, які вимагають 

диференційованого підходу. Це випливає передусім з їх «соціальної помітності» 

на фоні інших іммігрантів європейського походження. Їх відмінний стиль життя 

проявляється у способі харчування чи в одязі (ісламський покрив), а також у 

збереженні сильних акцентів своєї спільноти у важливі життєві моменти 

(наприклад, недопустимою є «самотня смерть» у лікарні, що призводить до 

напруги і суперечок, коли численні родичі і друзі хочуть бути присутніми при 

смерті). 

Іншим важливим фактором є значна культурна дистанція цих етнічних груп 

від європейських груп, які легше інтегруються між собою, як на підставі мови, так 

і на підставі релігії і традицій. Далі дослідники вказують на різницю у життєвих 

проектах між європейськими й африканськими емігрантами на старому 

континенті: перші загалом прагнуть до остаточного переселення до нової країни, 

а другі наполегливо виношують намір повернення до рідної країни після 

накопичення великих заощаджень. Такий намір повернення зумовлює збереження 

власних культурних моделей і цінностей, на яких ґрунтується їхня етнічна і 

культурна ідентичність. Такий спосіб мислення стосується і потомства, що веде 

до певної ізоляції також і наступного покоління, яке часто народжується поза 

рідною країною. 

Однак, було виявлено, що молоде друге покоління (дослідження було 

проведене у групах іммігрантів з північної Африки у Франції) підтримує 

«плюралістську інтеграцію», тобто співіснування різних культур, у тому числі, з 

протилежними цінностями. Тому воно прагне доступу до засобів масової 

інформації у домінуючій культурі, зокрема у письмовій мові та аудіовізуальних 

засобах масової інформації. Молоді іммігранти розуміють, що справжній 

міжкультурний діалог вимагає зіткнення з культурою більшості у сфері засобів 
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масової інформації, де можна знайти спільні культурні змісти, які дозволять 

посилити здатність до асиміляції. 

На фоні мультикультуралізму і труднощів, що випливають з нього, у 

сучасних суспільствах з‘являється явище глобалізації. Воно стало модним 

терміном. Про глобалізацію говорять як на політичних дебатах, так і в 

академічних дискусіях, як про нову якість у міжнародних відносинах на 

політичній, економічній і культурній площинах. Проблематика глобалізації не 

обмежується лише економічним аспектом. Це складне, багатоаспектне явище. 

В економічній мові часто змішуються різні, хоч і пов‘язані між собою явища 

глобалізації. У вузькому значенні глобалізація становить поєднання явищ, що 

відбуваються навіть у дуже віддалених між собою місцях, у тому числі у 

географічному значенні. По суті, є доволі невелика група підприємств, які діють 

по всьому світу, який вони трактують радше як максимальну, граничну межу 

діяльності. Більшість підприємств, що діють у світовій економіці, мають власну 

сферу діяльності і зосереджуються на окремих сегментах ринку. 

У цьому випадку ми маємо справу радше не з глобалізацією, а з виходом 

економічної діяльності на міжнародний рівень. Окрім цього, глобалізація не 

стосується усіх секторів, наприклад, вона не поширюється на публічну сферу у 

галузі юриспруденції чи правопорядку 119 .
 

Перед переходом до аналізу важливих наслідків процесу глобалізації у 

суспільно-економічній, етнічній та культурній площинах слід спершу вказати на 

специфіку цього явища. 

 Процес глобалізації, який також називають мондіалізацією, має кілька 

основних елементів, які динамічно впливають на відношення у міжнародних 

економічних відносинах. 

 1. Передусім, глобалізація є результатом технологічного розвитку, який 

особливо помітний у галузі інформатизації. 

 Розвиток інформатизації з економічної точки зору спричинив виникнення 

глобального ринку капіталу. Сьогодні такі ринки капіталу, як Волл-Стріт, Лондон, 

Токіо, Гонконг, Фрункфурт-на-Майні чи Сингапур, діють цілодобово. 
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 Скорочуються відстані між фінансовими ринками, торговими ринками, 

сектором послуг і промисловим виробництвом: людина, що приймає таблетку від 

головного болю, може прочитати на упаковці інструкцію рідною мовою, хоч ліки 

виготовлено у Сингапурі. Навіть малі і середні компанії розміщують виробництво 

поза межами власної країни, залишаючи у ній лише малі офіси. Тому, національні 

статистичні звіти, що публікуються, тепер, фактично, не мають жодного значення. 

 2. Прискорення операцій на ринках капіталу також спонукало бізнес 

переносити виробництво туди, де можна отримати оптимальний прибуток. 

 Наслідком такої поведінки є зростання нерівності у розподілі доходу у 

розвинутих країнах, а також специфічний спосіб стосунків на вісі Північ-Південь. 

Світова економіка все більше нагадує ексклюзивний клуб, де менш ніж 400 

мільярдерів мають таке ж багатство як 2,6 млрд. людей, тобто 45% населення 

Землі 246 .
 

Транснаціональні корпорації уже контролюють ? світової торгівлі i 80% 

обміну технологіями й управлінськими послугами. Гіганти зі списку «Global 500», 

складеного журналом «Fortune», відзначають зростання своїх прибутків на 11% на 

рік, це у чотири рази більше ніж загалом у світовій економіці. Дохід перших 200 

компаній становить 30% усього світового доходу брутто, тоді як вони дають 

роботу лише неповним 18,8 млн. людей, що становить менш, ніж 0,75% світових 

ресурсів робочої сили 133, 161 .
 

3. В останнє десятиліття зростання активності на фінансовому полі, на жаль, 

не супроводжувалося зростанням виробництва і пропозиції послуг. На сучасному 

етапі важливою є можливість інвестування у будь-яке місце на Землі. Помітним 

наслідком глобалізації ринку капіталу є також виразне обмеження можливостей 

впливу окремих урядів на фінансові операції, що проводяться суб‘єктами 

господарювання. Таким чином, глобалізації ринків капіталу знижує можливості 

діяльності урядів, як у монетарній, так й у фіскальній площинах. 

 Комбінованим наслідком такої діяльності є поширення дефляційної 

політики, безпосередньо спрямованої на успіх у монетарному плані, котра, однак, 

часто веде до серйозного скорочення кількості робочих місць. Епіцентром кризи 
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стає Європа з її багатомільйонним натовпом безробітних (див. рис. 1.4) 141; 102; 

110; 212; 241 . 

 

 

Рис. 1.4 -  Загальне безробіття (% від усієї робочої сили). 

Джерело: Світовий банк (http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS. ) 

 

4. Глобалізація прямує до ліквідації будь-яких обмежень у торгівлі, таких, як 

мито чи державна монополія, на важливі з суспільної точки зору види послуг. Це 

означає обмеження суверенності національних держав, а з часом – реальну її 

втрату. Це може також відбутися через приєднання окремих держав до різних 

держав міжнародного масштабу (ООН, СОТ, ОЕСР чи МВФ). 

 5. Великі міжнародні корпорації також щораз більше ігнорують державні 

кордони. Транснаціональна економіка створює у світі сильну взаємозалежність. 

Вирішення соціальних чи економічних проблем в окремих державах чи регіонах 

світу перестало бути виключним завданням державних органів. 

 Відповідно, варто було  б дослідити, серед іншого, такі явища як: стирання 

різниці між законністю і незаконністю, між тим, що дозволене і недозволене. 
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Відсутність чітких меж вказаних вище явищ спричиняє зростання злочинності  

світовому масштабі, а відмивання брудних грошей сьогодні стало всесвітнім 

бізнесом. 

 Наявна фаза економічного розвитку характеризується, як вже було згадано, 

загальним поширенням передачі інформації. Народжується нове суспільство, що 

ґрунтується на інтелекті, знаннях і пізнанні. Можемо стверджувати, що сьогодні 

існує нова структура пізнання; яка, в поєднанні з фінансами, є основною 

рушійною силою економічного розвитку. 

 Технічні здібності осіб і установ, набуті через освіту, досвід і дослідження, 

можна лише частково переносити у інші середовища. 

 Ми відкриваємо тут цікаве протиріччя: в епоху транснаціоналізації 

технологій і поширення інформації трансфер технологій стає щораз складнішим. 

 Можливості технологій є складним комплексом, їх не можна звести лиш до 

того, як механізм має функціонувати. Вони мають забезпечувати саме 

функціонування. 

 Здається, що культура виробника тут не має жодного значення. Це може 

бути корисним, оскільки країни, що розвиваються, можуть переймати складні 

технології, ще до того, як ідея, котра лежала в основі їх виникнення, буде 

співвіднесена з чимось аналогічним у їхній власній традиції. Проте, не можна 

надавати цьому занадто великого значення. Рух технологій залежить не лише від 

економічного рівня даної країни, але, передусім, від наявної у даних культурах 

структури пізнання. Вирішальним фактором технологічних здібностей є освіта 

або дослідження, а також навчання через дію. 

 З цієї точки зору глобалізація ринків не дає однакової користі усім країнам, 

але збільшує можливість досягнення успіху для тих країн, які спроможні 

асимілювати технологічні інновації. Тож транснаціоналізація технологій стає 

потужним фактором поляризації і зростання нерівності. 

 Іншою рисою глобалізації є явище гіперконкуренції (ширше див. 68 . Щоб 

відповідати вимогам гіперконкуренції, кожне підприємство прагне до мінімізації 

собівартості. Інновація лише у конкретній моделі виробництва чи у самому 
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продукті є недостатньою, необхідно також уміти вибрати комерційну технологію і 

стратегію. У минулому перевагою у конкурентній грі між країнами була 

спеціалізація, натомість тепер здається, що умовою перемоги є зниження затрат, 

які безпосередньо впливають на прибутки від продажу. Тож одним з найбільш 

поширених способів підвищення конкурентоздатності є зниження затрат на 

оплату праці, безпеку і захист працівників. 

 Для багатьох людей нашого часу глобалізація є радше чужорідним явищем, 

що відбувається без їх участі, а багато хто вважає, що вона скерована проти них. 

Помітною є неоднозначність цього явища, яке доволі добре підходить для благ, 

послуг і капіталів, проте є занадто дискримінаційним для людей. 

 Пов‘язані з глобалізацією загрози призводять, зокрема в індустріальних 

країнах, до певного екзистенційного страху – глобалізація проявляється як ворожі 

джунглі, котрі ще не підходять для буття, насамперед, слабких людей. 

 Те, що стосується індивідуумів, можна також певною мірою застосувати і 

до різних країн. Неоднозначність процесу глобалізації, поширення доступу до 

благ і трансферу технологій веде до реальної загрози ізоляції цілих країн. Ця 

загроза ізоляції найбідніших зростає з кожним днем, оскільки при такій 

домінуючій ролі технологій індустріальні країни прагнуть до концентрації своєї 

допомоги, прискорюючи розвиток тих країн, які готові до більш радикальних і 

сміливих кроків, щоб вийти з бідності. 

 Сувора суспільно-економічна дійсність вдарила також по країнах Східної 

Європи, які відійшли від принципів реалізації планової економіки. Це ще більше 

посилює ті економічні проблеми, з якими зіткнулися ці країни, збільшує 

дистанцію між суспільствами колишнього соціалістичного блоку та процесами 

глобалізації. 

 Мішель Камдессю стверджує: «Спосіб, яким ринкова економіка ввійшла на 

місце колишньої планової економіки, нагадує найжорстокіші часи дикого 

капіталізму. Відсутність робочих місць і матеріальних ресурсів, слабкість 

держави сягають таких розмірів, що часто порушуються права людини і 

працівників. Зростає корупція і насильство. Заводи будують без жодної турботи 
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про довкілля і здоров‘я людей. Це джунглі!» 50, с. 44  За даними Організації 

Об'єднаних Націй, з промислового розвитку (ЮНІДО) затрати на цю економічну 

реформу були дуже високими: «У період між 1988 роком та першим півріччям 

1992 року промислове виробництво зменшилося більш ніж на 40%. Лише у 1992 

році воно скоротилося більш ніж на 10% (...). Наслідки для людей були 

жахливими. У кожній країні, дані якої наявні, зросла кількість людей, що живуть 

за межею бідності». 137  Програма структурних змін, яка була застосована у цих 

країнах, призвела до глибокої соціальної кризи. 

 Економічний розвиток не супроводжується обмеженням безробіття, 

нерівності і бідності. Ніколи в історії людства економічний ріст не був настільки 

масштабним і швидким, як у нашу епоху, проте вигоду від нього має щораз 

менше людей, а побоювання є загальними 108; 150; 240 . 

 До крайньої бідності у країнах Півдня, де було строго застосовано 

неоліберальну модель, а також у країнах Східної Європи, розбитих брутальною 

суспільно-економічною реконверсією, додається нова бідність, яка виникає у 

країнах Півночі. Економіки індустріальних країн уже не створюють робочих 

місць, навіть у циклах економічної кон‘юнктури. Натомість вони формують 

виключених з суспільства і зайвих людей, жертв економічного і технологічного 

росту. 

 У багатьох індустріальних країнах зростає безробіття, зокрема, серед 

молоді, а традиційні форми захисту від бідності скорочуються з огляду на тиск з 

метою обмеження публічних витрат і моделі соціальної держави 138 . 

 Здається, що виключених з нової техніко-економічної моделі людей не 

завжди потребують у класичному значенні цього слова, оскільки у багатьох 

випадках вони й непотрібні для створення багатства і добробуту. Розвиток 

індустріальних країн є більшою мірою результатом внутрішньої технологічної 

трансформації, а не грабежу бідних країн. Цілі соціальні групи, країни чи регіони, 

вважаються «непотрібними», якщо вони не є важливими виробниками чи 

споживачами, а, власне, це є цінним для такої моделі. За логікою системи 

вільного ринку, їх не так використовують, як просто ігнорують чи спихають на 
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маргінес як «зайві відгалуження», котрі часто й дійсно виявляються бездонними 

мішками 237, с. 36-42 . 

 Глобалізація означає також мондіалізацію негативних аспектів. Не можна 

забувати про загрози, викликані торговими війнами, а передусім – фінансовими 

кризами. 

 Як і багато великих подій в історії людства, глобалізація приносить як 

загрози, так і вигоди. Попри те, що глобалізація є досі невизначеним і неповним 

явищем, досвід показує, що наразі немає більш ефективного засобу економічного 

розвитку і зміцнення інтеграції країн, що розвиваються, ніж включення їх до 

загальносвітової економічної системи. 

 Глобалізація є лише світовою економічною системою, адже основоположні 

її аспекти, поєднуючись в одне ціле, мають принципово економічну природу і 

вони можуть функціонувати у різних політичних системах. 

 Жодна економічна система, у тому числі така, що поширюється на весь світ, 

не може існувати у суспільному вакуумі, а, відповідно, – у культурному вакуумі. 

Загальні принципи глобалізації можуть виявитися опірними до політичних 

систем, однак, абсолютно невиправданим є твердження, що економіка і 

суспільство є окремими явищами і що цивілізаційний розвиток світу 

прискориться, якщо звільнити економіку від контролю та публічних зобов‘язань. 

Розрив природньої залежності між економікою і суспільствами призвів би до 

економізації світу. 

 Внаслідок цього було б надано пріоритет техніці, у тому числі тій, яку 

використовують, незважаючи на культурну специфіку конкретних суспільств, а 

підпорядковування примату ціни, як мірила будь-якої цінності, було б 

загальноприйнятим визначником усіх цінностей. 

 Така економізація світу стала б фатальним рішенням на ґрунті економічного 

прогресу, а з часом і в політичній площині, у світовій економіці. 

Але, такому рішенню протидіє культурний плюралізм, який конкретно 

виражається у мережах різних взаємозалежностей, які зовсім не схильні до 

відмови від власних цінностей, власної історії, наповненої досвідом і помилками, 



 49 

різноманітності середовищ, вільної творчості людини, що здатна керувати 

економікою у соціальній сфері. Зі зростанням тиску, спрямованого на стирання 

численних кордонів для економічної діяльності у світі, посилюються і слушні 

зауваження про неможливість ліквідації усвідомлення приналежності до певної 

спільноти. 

 Небезпека, яку несуть зі собою напрямки мислення, джерелом яких є 

неолібералізм, під час неминучого процесу глобалізації є дуже великою. Вона, 

зокрема, пов‘язана з його непрямою ворожістю до культурного різноманіття, яке 

вважають перешкодою для реалізації уніфікованого суспільства, яке ринок 

ласкаво наділяє самосвідомістю. 

 Ідея, що максимізація прибутку є загальною рисою поведінки суб‘єктів 

ринкової гри, домінує у багатьох теоретичних економічних моделях і стає 

детермінантом практичних дій цих же економічних суб‘єктів. 

 Така дегуманізована економіка стає джерелом конфліктів, а не 

економічного обміну, що веде до зростання загального добробуту. Тому 

поєднання економічних і суспільно-антропологічних досліджень стає 

основоположним. 

 Колективна організація, конкретне суспільство реалізовується у своїх 

конкретних взаєминах з їх власним співвіднесенням до території, людських і 

природніх ресурсів і стилю життя, властивим для даної культури. 

 Якщо усі ресурси, які людина має у своєму розпорядженні, не підлягають 

етичній оцінці і не спрямовані на добро, то вони обертаються проти людини і 

поневолюють її. Так відбувається, коли на культуру лягає тінь споживацтва, яке її 

знищує. «Причиною деградації не є, як часом це бажають показати, економічне 

визискування, а розщеплення культурного середовища жертви. Економічний 

процес може, звісно, стати носієм такого знищення, а економічна слабкість майже 

завжди веде до занепаду, але безпосередньою причиною розрухи не є економіка. 

Ця причина криється у «смертельній рані» інститутів, які матеріалізують 

існування жертви. Це веде до втрати поваги до себе і до власних цінностей. 

Причому, незалежно від того, чи йдеться про націю, чи про клас. Чи процес 
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спричинено так званою структурною кризою, чи зміною позицію класу всередині 

суспільства» 199, с. 233-234 . 

 Ігнорування значення і ролі окремих культур з їх специфікою, а відповідно 

– з їх розмаїттям, є недопустимим, бо вони є фундаментальними для визначення 

умов розвитку,забезпечуючи фактичне зростання добробуту усього суспільства. 

Вирвана із суспільного контексту економіка погано впливає на сім‘ю, політичну 

поведінку, суспільну активність, мистецтво і, навіть, релігію. «Застаріле ринкове 

мислення становить основну перешкоду у реалістичному підході до економічних 

проблем прийдешньої доби» 198 . 

 Глобалізацію технологічних процесів чи економічних відносин й 

інформації, яка фактично відбувається, не можна механічно переносити на 

культурні взаємозв‘язки. 

 Потреба участі у світовій економічній конфронтації веде людину, яка не 

піддається на суспільну уніфікацію, до зміцнення власної приналежності, щоб 

запроваджувати інновації і керувати ними, а не піддаватися їх тиранії. 

 Приналежність не дають раз і назавжди, її приймають у безперервності 

культурних відношень, у яких згода на суспільне «теперішнє» визначається через 

глибоке співвіднесення з минулим. 

 Суспільства, що переживають актуальну кризу суспільної й аксіологічної 

єдності, перебувають у такій ситуації внаслідок прояву дефіциту громадянської 

етики, що найчастіше взагалі не помічають. Саме тому центральні органи 

уникають прийняття етичних рішень, використовуючи пропозиції, які пропонує 

соціальна інженерія, яка «проблеми приналежності до громадянської спільноти і 

пов‘язаної з цим громадянськості інтерпретує як технічні питання, а не етичні 

дилеми» 75, с. 19 . Наслідком такої поведінки є прогресуюче соціальне 

виключення молоді й іммігрантів, тобто тих громадян, які найсильніше 

потребують інтеграції, а замість цього відчувають поглиблення зневіри. У що 

вони мають інтегруватися, якщо принципові й основні цінності, які за своєю 

суттю є надетнічними, приречені на занепад, а вони самі приречені на ситуацію 

без вибору, або ж з аморальним вибором. Така криза є особливо важливою 
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проблемою з огляду на зростання етичних підходів в організації роботи 

європейських підприємств (ширше див. 109 ). 

 Громадянські спільноти більше ніж держави наполегливо прямують у 

напрямку нового суспільного договору, основою якого є відновлена згода щодо 

цінностей.  

Власне у цій сфері, у рамках співвіднесення зі спільнотою, засвоюється і 

реалізовується повнота суспільної і культурної ідентичності людини. В атмосфері 

емансипації спільнот, у перспективі взаємопроникнення культур, яка випливає з 

доступності сучасних технологій, які беруть активну участь у глобалізації і 

становлять її складову, звернення до первісних культурних приналежностей, але 

без амбіцій, джерелом яких був би антагонізм, стає неминучим. Посилення 

етнічності спостерігається по всьому світу. Можна також зауважити зростання 

значення сім‘ї. 

 Викликом нашого часу є збереження культурної однорідності, яка 

забезпечує родинну й етнічну приналежність у мозаїці культур. Вони 

протиставляються внаслідок посилення комунікації між людьми. Культура 

визначає спосіб мислення, навчання, роботи, сприйняття власних почуттів, 

художньої творчості, продуктивних інновацій, спілкування. До цієї глобальної 

динаміки залучаються індивідууми й інститути у широкому розумінні цього 

слова, державний апарат чи міжособистісні стосунки. Прийняття розмаїття 

культур, яке можна замінити лише глобальним чи локальним тоталітаризмом, 

передбачає необхідність соціалізації до рівня, який дозволить навчатися цінностей 

і традицій, що відрізняються від власних, визнаючи їх різноманітність і 

відкидаючи їх ієрархізацію. Загальним принципом є те, що кожна соціальна група 

пізнає, зберігає і оберігає власну спадщину, водночас усвідомлюючи рівну 

гідність кожної людини і зобов‘язуючись таким чином до спільного визнання 

недоторканності людської особистості. 

 Конструкція діянь й історії ґрунтується на тому, що залишили попередні 

покоління. Від чіткого визнання цього факту залежить впевненість у спільному 
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майбутньому у повністю свідомій цивілізації, яка сформована і розвивається 

завдяки обміну, а не замкненості.  

 У суспільстві, яке не цурається глобалізму на рівні технології, інформації чи 

економіки, але стежить за тим, щоб не поширювати його на людські культури, 

умовою самозбереження є визнання етнічного різноманіття як вихідної точки 

людської історії і розвитку людства. 

 Цього можна досягнути шляхом міжкультурної освіти, котра, як цінність 

становить запоруку цивілізаційного розвитку через культуротворче проникнення. 

Таке рішення залучає усі інститути соціалізації, починаючи від сім‘ї, де 

найчастіше зароджується упередженість через передачу стереотипів, які стають 

так званим розплідником майбутньої дискримінаційної діяльності щодо інших 

груп, і завершуючи державними структурами. 

 Серйозна відповідальність лежить, окрім того, на засобах масової 

інформації, вплив яких є абсолютно реальним, хоча інколи й  переоціненим. 

 Помітний прогрес у різних сферах життя й активності людини неминуче 

веде до зближення людей між собою. Відстані у географічному розумінні вже не 

становлять непереможної перешкоди для взаємного спілкування і розвитку, у 

тому числі економічного, інтелектуального і суспільного. Цей процес називають 

глобалізацією. Першою асоціацією, пов‘язаною з процесом глобалізації, є 

розвиток людських відносин у рамках економічної сфери. Проте, процес 

глобалізації не можна звести лише до економічної площини. 

 Пов‘язані з глобалізацією проблеми виходять за межі питань, пов‘язаних 

виключно з економікою, маючи багатоаспектний характер. Глобалізація охоплює 

також суспільні, політичні, і, передусім, культурні проблеми. 

Глобалізація неминуче пов‘язана з чіткою уніфікацією. Таку уніфікацію 

можна досягнути у різних галузях активної діяльності людини: економічній, 

технологічній чи інформаційній. Однак, включення структур, пов‘язаних з 

культурною активністю людини, у режими глобалізації несе з собою соціальну 

загрозу, можна навіть стверджувати, що воно наперед приречене на невдачу. 
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Натомість взаємопізнання різних культур, повага до людської гідності і 

врівноважена освіта забезпечать співпрацю суспільств між собою. 

Глобалізація може стосуватися економічних, технологічних чи 

інформаційних процесів. Вона керується власними законами і передумовами. 

Натомість культурні явища неможливо «глобалізувати» так, як це можна зробити 

з іншими процесами. 

 На фоні позитивних і негативних аспектів, пов‘язаних з процесом 

глобалізації, варто пошукати місце культури у всьому комплексі проблеми 

глобалізації. 

 Аналізуючи соціально-ринкову економіку, на даному етапі стикаємося з 

почуттям специфічного роздвоєння. Адже після краху у країнах комуністичної 

Східної Європи економіки з централізованим управлінням, коли шкода, якої вона 

завдала людині і довкіллю, значно перевищила найгірші побоювання, все ж 

говорять не про перемогу вільноринкового підходу, а про його кризу. Більш 

детальний аналіз дозволить показати частково взаємопов‘язані причини цього 

явища. 

 Зокрема, у колишніх соціалістичних країнах (і не лише в них) можна 

зіткнутися з широким невдоволенням з приводу того, що соціальна модель 

ринкової економіки нібито себе не виправдала при побудові нового економічного 

порядку. Багато людей на Сході піддалися ілюзії, що соціально-ринкова 

економіка є своєрідними економічними чудо-ліками, яке достатньо лише 

прийняти, щоб незабаром стати свідком економічного розквіту. Такі уявлення 

випливають з надмірної «віри у маніпулятивність і керованість економічного 

процесу» 206, с. 361 . Така віра була особливо характерною для соціалізму, проте 

й на Заході не бракувало тих, хто надто багато вимагав і сподівався від держави. 

Конституційна держава, що ґрунтується на ідеї гідності людини, вважає 

необхідним, з огляду на цю гідність, щоб кожен громадянин мав не лише етично-

моральне, але й реальне, юридичне право до життя, позбавленого матеріальних 

турбот, що загрожують його існуванню. З точки зору конституційного права це 

виражається у «принципі соціальної держави». Соціальна держава становить 
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невід‘ємну частину соціально-ринкової економіки, якщо вона дбає про те, щоб 

«ринково неефективна» частина населення (діти, хворі, старі люди і т.д.) також 

брала участь у плодах загальноекономічного успіху, принаймні настільки, щоб 

отримати гідне життя. Доволі скромна на своїх початках після Другої світової 

війни соціальна держава розвинулася, створюючи величезну систему розподілу, 

«друга рука» якої розподіляє близько однієї третини суспільного продукту: 

«Золоті часи»  економіки, що системно розвивалася, практично подоланого 

безробіття і попиту, що без упину зростає, дозволили постійно розширювати 

об‘єм соціальної допомоги. Таким чином, з часом розповсюдилося переконання, 

що постійна опіка держави у всіх життєвих ситуаціях є чимось очевидним. Якщо 

ж йдеться про можливості соціальної держави у цій сфері, то це питання 

відсувалося удалину свідомості. Нестримний розвиток відкритої світової 

економіки (глобалізації), у рамках якої усі постійно змагаються, у поєднанні з 

іншими чинниками у багатьох індустріальних країнах, впродовж останніх років 

призвів до зниження зайнятості, скорочення податкових надходжень і обмеження 

соціальної допомоги. Щораз більше помітний дефіцит фінансування соціальної 

держави намагалися подолати шляхом підвищення податків, збільшення оплат і 

зростання державного боргу, але меж цього способу було вже досягнуто чи навіть 

перейдено (див. рис. 1.5). Тому, все більше зрозуміло, що повністю утримати 

попередню масу для розподілу у рамках соціальної держави є неможливо. 

 



 55 

 

Рис. 1.5 - Державний борг по відношенню до ВВП у 2005 – 2015рр. 

Джерело: Trading Economics (http://pl.tradingeconomics.com/ ) 

 

Згадана раніше глобалізація порушує питання, чи за її умов взагалі існує 

можливість поєднання з боку державних органів більш чи менш чистої ринкової 

економіки з «соціальною базою». Чи з приводу певної неприв‘язаності капіталу 

до місця значною мірою мало мобільна праця не буде принижуватися? Чи 

загальносвітову проблему бідності і проблему екологічних загроз вдасться 

подолати за допомогою світової соціально-ринкової економіки, чи, можливо, 

прірва між багатством і злиднями лиш поглибиться, а Землю буде спустошено 

настільки, що прийдешні покоління уже не матимуть умов для життя? 

 «Історія навчає, що свобода і гідність людини значною мірою залежать від 

системного устрою економіки» 135, с.5 . Пошук відповідного системного устрою 

триває впродовж всієї історії індустріального суспільства. 

 Ідея збереження існуючого стану не може стати зброєю у дискусії щодо 

перебудови соціальної держави. Однак, тут актуальними стають принципове 

схвалення й актуальна потреба відновлення чи подальшого розвитку соціально-

ринкової економіки. Спершу необхідно чітко поставити питання, як можна етично 

обґрунтувати це фундаментальне схвалення і що конкретно воно означає. 

http://pl.tradingeconomics.com/
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Соціально-ринкова економіка характеризується певним напруженням, яке 

залежить від двох структурних моментів: ринку як місця обміну конкурентів, що 

змагаються між собою, і влади, що стоїть на сторожі колективного блага 

(держави) та дбає про чесні правила конкуренції, а також про «соціальну рівність» 

для тих, хто не може брати участь у конкуренції. Таким чином, соціальна 

справедливість випливає із взаємодії – наповненої напругою і конфліктами, але 

необхідної і плідної – обох цих структурних основ. Лише разом, і жодним іншим 

чином, ринок і влада, що оберігає спільне благо, можуть забезпечити устрій та 

економічну систему, які враховуватимуть права людини. Справедливість 

економічної діяльності та її результатів можемо, таким чином, трактувати 

виключно як взаємодію справедливості ринку і справедливості соціальної 

рівності. 

Для багатих країн справедливість передусім означає потребу у  відкритті 

своїх ринків для нужденних та бідних. Ринок не є якимось сліпим механізмом чи 

фетишем, це соціальний інститут. Це те місце суспільної взаємодії, де 

проявляється обмінна вартість приготованих чи виготовлених кимось благ і 

послуг – для інших. Тут суб‘єкт виставляє свій економічний продукт – як одну з 

багатьох пропозицій – на порівняльне оцінку своїх ближніх. Лише ринкова 

економіка може належним чином забезпечити право вільного вибору професії, 

місця праці і відповідального використання власності у всіх формах: від 

споживання аж до інвестиційного рішення. Тому, ринок як інститут творчого 

самовизначення становить політичний наслідок тієї основної цінності, якою є 

свобода. Підтримка вільноринкового порядку є відповідно неминучим наслідком 

трактування людини як вільного, відповідального суб‘єкта, який володіє також 

правом економічного самовизначення і який завдяки розподілу праці й обміну 

забезпечує собі основи для подальшого розвитку своєї культури. Ринкова 

справедливість у своїй основі полягає у тому, щоб гарантувати свободу людини у 

веденні господарської діяльності. 216  

З точки зору суспільної етики ринкова економіка не має альтернативи. 

Передові індустріальні країни впродовж останніх тридцяти років, завдяки 



 57 

техніко-економічному поступу, здобули і використали у порівнянні зі слабо 

розвинутими країнами багато ринкових переваг. Проте вони мусять підкорятися 

зміненим умовам конкуренції, яка досі була відсутньою у багатьох сферах, і 

втримувати свої позиції уже на справжньому «світовому ринку». Ймовірно, що ми 

не зможемо повністю зберегти наш попередній стандарт життя і будемо вимушені 

втратити частину доходів. Однозначно, це не буде просто. Ми не мусимо 

погоджуватися на збідніння, але й не можемо дотримуватися позиції, що нам 

вдасться просто зберегти наявний економічний рівень. З іншого боку, нам варто 

також враховувати менш вигідну ситуацію і внутрішньо змиритися з нею. 

Оскільки не всі люди є «ринково ефективними», а, отже, не усі можуть 

забезпечити собі засоби для існування через власну господарську діяльність, – 

необхідним є другий принцип, щоб надати економіці дійсно соціальний характер. 

Це, окрім свободи особистості, другий антропологічний корінь людської 

економіки і водночас критерій, завдяки якому соціально-ринкова економіка 

відрізняється від чисто індивідуалістської доктрини обмінної економіки, 

характерної для палеолібералізму. Ринок як інститут творчого самовизначення є 

дійсно необхідним, проте недостатнім, щоб забезпечити спільне економічне 

благо. Тому усіма економічними діями керують дві основні цінності: свобода і 

соціальна справедливість, як це констатував Альфред Мюллер-Армак, автор 

поняття «соціально-ринкова економіка» 181, с.92 . 

Соціальна справедливість у будь-якому випадку означає як мінімум те, що 

суспільство не може залишити наодинці нікого, хто опинився у крайній нужді. 

Окрім цього, вона вимагає «максимально широкої і багатої участі усіх членів 

національної спільноти у духовно-матеріальних та матеріальних благах народу» – 

як це у свій час сформулював Густав Гундлах 122, с. 469 . Щоправда, якщо 

йдеться про реалізацію соціальної справедливості, то незамінна відповідальність 

лежить на політиці («соціальна держава»). Однак, було б суттєвим 

непорозумінням покладати цю відповідальність лише на політику. У вільних 

суспільствах, де діють сильні економічні зв‘язки (трудові асоціації і профспілки), 

вони можуть мати навіть більше значення з цієї точки зору, ніж політичні 
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законодавці. Вихідною точкою для відновлення і подальшого розвитку соціально-

ринкової економіки мусять бути роздуми про її суспільні основи. 

В основі людської економічної спільноти лежить чітко визначений образ 

людини. Звідси можна вивести конкретні «конструктивні принципи суспільства», 

як це колись сформулював Освальд фон Нелль-Брейнінг 185 . Якщо їх не 

враховувати, це призводить до згубних наслідків у подальшій перспективі. Яким є 

«послання» цих «конструктивних правил», якими є принцип солідарності і 

принцип субсидіарності? 

Солідарність означає, що особи не є ізольованими індивідуумами, а від 

самого початку вони пов‘язані з іншими. Тому сильний допомагає слабкому, 

здоровий – хворому, щасливчик – невдасі – принаймні у таких рамках, щоб цей 

другий мав гідне життя. Гарантії цього, принаймні у власне такому вимірі, 

становлять завдання соціальної держави. Принцип солідарності сягає далі, ніж 

мислення у рамках продуктивності, оскільки враховує також гідність людей, котрі 

є неефективними за такого підходу, турбуючись про те, що необхідно їм для 

життя. Водночас цей принцип передбачає засади продуктивності, оскільки 

солідарність є можливою лише тоді, коли продуктивно здатні особи є дійсно 

ефективними. Індивідуум, який сплачує соціальні внески має бути готовим до 

того, що він буде більше платити, ніж отримувати. При цьому, необхідно бути 

обережним, щоб не вимагати від нього готовності до надмірної оплати внесків. Це 

вимагає від отримувача соціальної допомоги, щоб він не зловживав солідарною 

допомогою і вимагав її лише у дійсно необхідному обсязі. 

Субсидіарність допомоги означає, що не можна позбавляти індивідуума і 

передавати у соціальну сферу те, що він може реалізувати з власної ініціативи і 

власними силами. Без духу самовідповідальної ініціативи і готовності на ризик 

максимально великої кількості осіб неможливо побудувати суспільство. Лише на 

другому плані субсидіарність пов‘язана з «субвенцією» у значенні «допомоги для 

самодопомоги» («асиметрія допомоги»). Проте у момент досягнення цією 

допомогою своєї мети, слід її припинити («редукція допомоги») 223 . 
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Таким чином, оскільки солідарність і субсидіарність є взаємозумовленими, 

влада, якій доручено забезпечувати спільне благо, мусить пильнувати, щоб між 

ними не порушувалася рівновага. Це можливо лише тоді, коли члени суспільства 

запроваджують відповідну етику доброчесності, оскільки це вони у демократії 

«будують державу». Без чесноти солідарності і власної відповідальності за все те, 

що можна зробити самому, не може бути соціальної держави. 

Якщо врахувати трансформації у світовій економіці, то справжні 

випробування ще лиш чекають на соціально-ринкову економіку і соціальну 

державу. Ми тепер маємо навчитися давати собі раду зі зниженням реального 

доходу, що триває вже впродовж років, і з ринком праці, який вже неможливо 

впорядкувати колишніми методами. Це потребує величезного розумового, 

етичного і політичного напруження. Можливості нашої соціальної держави у 

сфері субсидіарності зазнали надмірних обмежень, щоб вона могла постійно 

гарантувати у попередньому обсязі більш індивідуальну самодопомогу, соціально 

організовану солідарність та економічну незалежність. Цю вимогу слід 

застосувати передусім у конкретних типах соціального забезпечення та у сфері 

соціальної допомоги, у кожному випадку звертаючись до відповідних засобів. 

Усі соціальні виплати держави мають перевірятися за трьома принципами, 

які вказують, яка солідарна допомога є необхідною з огляду на гідність людини, 

яку можна замінити власними вчинками, а які слід додатково вимагати на підставі 

соціальної справедливості. Реалізовуючи ці три принципи, не слід однак забувати 

про те, що сума усіх позицій не може перевищувати попереднього рівня 

солідарної допомоги. 

Впродовж останніх років ряд соціальних змін значною мірою проклав шлях 

до відкритої світової економіки, у рамках якої усі конкурують з усіма. Технічно-

економічний відрив передових, глибоко індустріальних країн від решти світу все 

більше скорочується. Передусім це стосується нових індустріальних держав 

Далекого Сходу, так званих «азіатських тигрів», а також, все більшою мірою, 

Індії. Багато країн, які раніше вважалися «країнами, що розвиваються», досягнули 

рівня «порогових» країн, що дозволяє їм в повному розумінні цього слова 
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конкурувати на ринку промислових виробів з індустріальними країнами. Це 

також стосується Південної Америки, яку раніше вважали «континентом криз». 

Крах реально існуючого соціалізму у Східній Європі спричинив виникнення тут 

нових ринків, а також – нових конкурентів. Зрештою, китайський «велетень» теж 

починає пробуджуватися з економічної точки зору. Хоча наразі ще далеко до 

повної глобалізації світової економіки – згадаймо хоча б торгові бар‘єри на 

зовнішньому кордоні Європейського Союзу – та це явище вже неможливо 

зупинити. Можна виразно виокремити вищенаведені тенденції, якщо провести 

порівняння процентної частки окремих цивілізацій у валовому світовому продукті 

впродовж останнього півстоліття (див. рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. - Частка окремих цивілізацій у валовому світовому продукті у 1950 – 

2010 рр. (у %). 

Джерело: Відсотки за 1950, 1970, 1990 роки розраховано на підставі постійних даних у доларах, які навів 

Герберт Блок у праці ThePlanetaryProductin 1990. A Creatve Pause? (Bureau of Public Affairs, U.S. Dept. of State, 

Washington 1991). Відсотки за 2010 рік розраховано на підставі оцінок паритету купівельної спроможності валюти, 

підготованих Світовим Банком у World Development Report 2011 (Oxford University Press, New York 2011). 

* у розрахунках за 1990 рік враховано колишній Радянський Союз і колишню Югославію. 

** враховано інші цивілізації та похибку, що випливає з заокруглення. 
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Також, з культурної точки зору не варто чинити опір глобалізації, а радше 

навпаки: вперше в історії людства видається можливою реалізація цього 

найвищого в правовому порядку принципу ієрархії благ. 

Впродовж певного періоду велися спроби подолати щораз більш помітний 

дефіцит фінансування соціальної держави шляхом підвищення податків та росту 

державного боргу. Межі цього методу вже були досягнуті, а може й перевищені. 

Цей процес в окремих країнах небезпечно нашаровується внаслідок більшого 

демографічного навантаження на солідарну систему. Саме тому у майбутньому не 

можна буде керуватися попередньою максимою, що дохід завжди зростає, а лиш 

часом може знижуватися у зв‘язку з перехідними кон‘юнктурними розладами. 

Принаймні, якщо ми не змінимо деякі з загальноприйнятих традицій 

попереднього суспільства добробуту. 

Відновлення і подальший розвиток соціально-ринкової економіки може бути 

успішним лише завдяки інтегральній реформаторській ініціативі. Загальним 

недоліком пропозиції щодо реформ, які раніше обговорювалися, є недостатнє 

врахування цієї істини та її постійне обмеження лише до певних конкретних 

аспектів. Натомість, в інтегральній реформаторській ініціативі слід старатися 

врахувати усі фактори. Особливо важливими є вказані нижче залежності. 

Соціальний інститут конкуренції фактично забезпечує набагато більше 

«добра», ніж всілякі шляхетні й обґрунтовані моральні заклики проти егоїстичної 

поведінки. По відношенню до проблеми реформи нашої соціально-ринкової 

економіки це, серед іншого, означає: якщо слід обмежити зловживання системою 

соціальної рівності і соціального захисту, то ця система має містити більше 

«стимулів» для економного використання й особистої, відповідальної 

обережності. Економність, готовність до допомоги, відмова від актуального 

споживання на користь турботи, наприклад, про власне пенсійне забезпечення, не 

можна покладати лише на особисту етику, а потрібно забезпечити визнанням 

«системи». Це важливо як для податкової реформи, так і для реформи окремих 

ланок соціального захисту. 
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Система соціального захисту у сфері платежів залишається тісно пов‘язаною 

з трудовими відношеннями. Безробіття веде до зменшення надходжень від 

податків і відрахувань на соціальне страхування. Тому у такій ситуації не вельми 

раціонально пропонувати, наприклад, реформу пенсійного забезпечення без 

урахування податкового законодавства й економічного процесу створення 

капіталу. Норберт Бертгольд, економіст з Вюрцбурга, недавно звернув увагу на 

те, що глобалізація спонукає до мислення у категоріях залежності. Оскільки праця 

є набагато менш мобільною, ніж капітал, то «все складніше використовувати 

реальний капітал як виробничий чинник для фінансування заходів соціальної 

держави. В умовах глобального ринку капіталу «фатальною» була б спроба 

політики надто різко залучати реальний капітал до каси взаємодопомоги. 

Раціональною є зворотна стратегія. У випадку, коли завдяки привабливим 

(податковим) рамковим умовам у країні вдається розмістити мобільний у 

міжнародному масштабі фактор реального капіталу, зростає продуктивність 

немобільних факторів і їх доходів». Норберт Бертгольд застерігає у цьому 

контексті від спроб гальмування процесу глобалізації, наприклад, шляхом 

управління рухом капіталу (через використання податку Тобіна). Це лиш все 

погіршить. «У нас є лише вибір між стратегією захисту, в кінцевому рахунку, 

неефективною, і стратегією наступу, яка підвищує наш добробут, не порушуючи 

елементарних цілей у сфері соціальної політики. Вибираючи стратегію захисту і 

намагаючись врятуватися шляхом латання дірок і протекціонізму, ми призведемо 

до того, що мобільний у міжнародному масштабі капітал покине країну, а 

соціальна держава зазнає краху» 39, с.15 . 

Ми мусимо відкинути ілюзії, що «новий суспільний договір» може бути 

сформульований державою. Держава однозначно має провести певні реформи, які 

можливо реалізувати лише політичним шляхом, передусім податкову реформу і 

реформу пенсійного страхування. Так само необхідним є розворот орієнтації у 

системі тарифних договорів «зверху вниз». Тут передусім суспільство як 

тарифний партнер потребує контакту з управлінськими кадрами підприємств і 

виробничих рад. Важливу для суспільної злагоди правову безпеку у тарифній 
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системі можна узгодити з умовами сучасної економіки лише тоді, коли враховано 

регіональну і часову ситуацію окремого підприємства. Тож «плаский тариф» 

може існувати лише лише у якості рамки гнучких, змінних виробничих договорів. 

Здобутки промислового суспільства, якому ми завдячуємо наш добробут, 

значно оплачуються тими навантаженнями, які лягли на сім‘ю. Весь світ праці, а, 

відповідно, високо розвинуте, ефективне і багате індустріальне та сервісне 

суспільство жило і досі живе завдяки людським ресурсам, які до сих пір 

підтримувалися і передавалися далі у сім‘ї. Однак, ці очевидні речі зазнають 

щораз більш загрозливої ерозії. Це відбувається з різних причин, які неможливо 

тут детально обговорити 160; 250 . Найважливішими є зміни самосвідомості і 

соціальної ролі жінки, вимога нового поєднання роботи і сім‘ї зі спеціальним 

врахуванням потреб жінок. Необхідно знайти нові співвідношення і принципи 

рівноваги, які мають особливе значення для якості суспільного життя сьогодні і 

завтра. Зокрема, і це той аспект цієї проблеми, що стосується соціальної держави, 

– необхідною є справедлива рівність допомоги на підставі економічної системи 

сім‘ї, яка служить усьому суспільству. Безумовно, вже є певні дії у цій сфері: 

допомога на виховання дитини, часткове покриття соціальним законодавством 

допомоги на виховання, підвищення допомоги на дітей чи звільнення від податків 

сімей з мінімальними доходами, краща підтримка доступу до нерухомості для 

сімей з дітьми. Проте все ще існує суттєва прірва між тим, що забезпечує сім‘я 

для всього суспільства, та грошовим відшкодуванням, котре вона за це отримує. 

Ідея сімейної побутової спільноти таким чином перетворюється на свою 

протилежність: «Держава організовує блага соціальної держави, підтримку на 

старість й у кризових ситуаціях для усіх – у тому числі бездітних – професійно 

активних людей, проте наказує дітям відсилати власних батьків, які зробили свій 

внесок у формі виховання, з пустими руками» 151, с.2 . З цього випливає, що 

«вихідною точкою для справедливої, з точки зору сім‘ї, форми систему 

соціального захисту є прирівнювання виховної роботи до заробляння грошей. 

Виховання дитини і грошовий внесок мають, відповідно, будучи основами 

публічного соціального забезпечення,однакову цінність і мають давати підстави 
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для рівнозначної допомоги. Такий погляд на систему стосунків між поколіннями 

дозволяє уникнути наявного відриву від реальності, де існування залежить від 

наступного покоління, проте наявність цього покоління не становить умови для 

отримання страхової допомоги» 151, с.3 . 

 

Висновки до розділу 1 

У роботах на тему глобалізації у галузі суспільних наук переважає погляд, 

що процеси, які ми називаємо глобалізацією, розпочалися наприкінці 80-тих років 

ХХ ст. 

Поява концепції глобалізації пов‘язана з поширенням у всьому світі певних 

зразків масової культури. Місце виготовлення продуктів, які виготовляються у 

промислових обсягах міжнародними корпораціями, котрі не прив‘язані до 

конкретного місцезнаходження, має тенденцію змінюватися залежно від змін 

кон‘юнктури на світовому ринку. 

Стратегія глобалізації ґрунтується на уніфікації зразків споживання, стилів 

життя і культури. 

Національна держава є безсилою перед багатонаціональними 

підприємствами, які ведуть власну інвестиційну політику незалежно від позиції й 

економічних преференцій даної держави, що веде до розпаду концепції території 

як цільної області, що належить даній державі. Зв‘язки й обмеження руху товарів і 

людей між державами були усунуті. Глобалізація означає процес міжнародної 

економічної інтеграції, який проявляється через усування бар‘єрів у міжнародній 

торгівлі і ліквідацію обмежень на рух капіталу. 

Про світовий ринок можемо говорити у тому випадку, коли продукт 

розповсюджують і продають у багатьох країнах світу у результаті реалізації з 

боку підприємства координованої, наднаціональної стратегії. 

Глобалізація веде до загальносвітового синтезу культур у світі глобального 

гуманізму, що означає динамічний процес поширення сучасних форм суспільного 

й економічного життя, знищуючи місцеві культури, економіку й ідентичність, які 

раніше існували на цій території.  Існування політичних систем, ідеології, релігії, 
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культури, прив‘язувалося до конкретного місця й сприймалося як атрибут цього 

місця (національна держава), а сьогодні це перетворюється на глобальну ознаку. 

Економіка, культура, політика впливають на спосіб благоустрою простору і 

на процес формування сильних і слабких економічних регіонів. Глобальний світ, 

внаслідок вкраплення у нього місцевих елементів, також стає локальним світом. 

Глобалізація економіки не відбувається одночасно в усіх частинах світу і не 

охоплює рівномірно усіх країн. Лише деякі регіони на земній кулі включено до 

цього процесу, тоді як інші залишаються поза його впливом. Проте, попри явно 

виражену фрагментацію цього явища слід констатувати, що глобалізація стала 

важливим елементом формування подальшого суспільно-економічного розвитку 

усього світу. 
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РОЗДІЛ 2 

ФУНКЦІЇ СТВОРЕННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ І КУЛЬТУРНОЇ СИСТЕМИ 

ЦІННОСТЕЙ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЄС 

 

Метою розділу є роздуми про певні особливості функціонування 

підприємства у сучасних економічних реаліях. Особливу увагу слід звернути на 

зв‘язок економіки з культурою. Це два фактори, які впливають на стратегію 

підприємства у сфері інвестиційних рішень. Будь-яке економічне рішення 

передбачає оцінку у моральному плані. Тема буде обговорена на двох етапах, 

спершу будуть проаналізовані найновіші тенденції в області інвестування. Метою 

цього є визначення типології діяльності, яка реалізовується у процесі 

інвестування.  

Другим етапом є представлення тих зразків управління, яких зустрічаємо 

найчастіше. Завданням другої частини є показати, наскільки велику увагу в 

управлінні підприємством потрібно присвятити людині, плануючи стратегію 

економічних інвестицій. Ці два етапи створюють рамки для аналізу культурного 

виміру інвестицій у підприємстві
4
. 

 

2.1. Роль і значення культурно-цивілізаційних чинників в інвестиційній 

стратегії підприємства 

Промислове підприємство належить до установ, що ставлять собі за мету 

задоволення потреб споживачів у певних економічних благах. Підприємство 

«залишається, відповідно, у відношенні зобов‘язання щодо людства і належить до 

цілісного середовища як комплекс людей, матеріальних і фінансових чинників 

виробництва й суб‘єктів, що функціонують в економічно-соціальних структурах 

певного часово-просторового контексту 256, с.17 . 

Промисловість є чинником не лише технічних, але й соціальних інновацій і 

змін. Нові технічні рішення у промисловості вплинули на зміну способу життя 

людей, зміни у сфері культури чи навколишнього середовища цілих держав. 

                                                           
4
Для аналізу вибрано тип виробничого підприємства, оскільки воно має сприятливий для проведення такого 

дослідження характер. Представлені тези стосуються також й інших типів підприємств. 
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Процес індустріалізації забезпечив технологічний прогрес, який приніс людству 

багато вигоди. 

Двадцяте століття змінило образ промисловості після промислової революції 

у попередньому столітті, яку визначаємо як революцію вугілля і сталі. Особливо у 

другій половині століття було зафіксовано помітні зміни. Розпочалася ера 

інформатизації, нових технологій, прискорилася інтернаціоналізація підприємств. 

Разом з виходом нових країн на сцену промислового виробництва відбулися 

також зміни у способах виробництва. З‘явився попит на нові продукти у сфері 

інформатики, що призвело до народження нових виробничих галузей та 

вдосконалення інформаційних технологій. Вигода від технологій при 

використанні інформаційних систем у процесі «глобалізації» творить нові 

виклики для промисловості у найближчі роки. 

Промислові відносини щораз більше характеризуються зв‘язком з мережею 

різноманітних послуг. Зокрема, це відбувається внаслідок дії такого фактора як 

«конкуренція» 31 . Однак, сильним звуженням проблеми було б врахування лише 

одного методологічного напрямку економіки промисловості 221, с.17 . Можна 

знайти певний спільний мотив, тобто провести ідентифікацію цілей, які ставлять 

перед собою підприємці, й провести аналіз наслідків дій для досягнення цих 

цілей. 

Ці дії коливаються, наприклад, від «максимізації прибутку» до 

«максимального росту продажу», від «задоволення потреб» до «підвищення 

якості». Для досліджень конкретних галузей, завданням яких є визначення 

процесів, що впливають на розміщення засобів і ресурсів, так у зовнішньому, як і 

у внутрішньому вимірах, необхідно провести аналіз комплексу елементів, які 

можемо трактувати як «структура-поведінка-ефекти». Ця «тріада» стосується 

процесів прийняття рішень в управлінні і впливі на навколишнє середовище і стан 

зайнятості. Такий підхід до проблеми забезпечує визначення причинно-

наслідкових відношень між структурами ринку, поведінкою підприємства чи 

самих суб‘єктів на ринку і результатами, досягнутими шляхом використання цих 

факторів. 
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У дослідженні структури не можна розглядати лише один аспект. Некоректно 

буде не помічати такі аспекти як концентрація виробництва, чи нормальна і 

монопольна конкуренція. Бачимо, що існує зв‘язок між структурою підприємства 

й оточенням, яке у результаті показує взаємозалежність між циклом підприємства 

і циклом оточення. 

Метою інвестиції є підвищення виробничої спроможності підприємства або 

пристосування техніки виробництва до змінних умов. В обох ситуаціях 

підприємство має покращити чи зберегти рівень рентабельності всього залученого 

капіталу. Інвестиційна активність становить фундаментальний аспект управління 

підприємством. Систему підприємства можна визначити як комплекс 

інвестиційних планів, кожен з котрих має при використанні наявних ресурсів 

забезпечити рентабельність, що відповідає взятому на себе ризику. Наскільки за 

допомогою системи інвестицій підприємець старається забезпечити 

рентабельність, що врівноважує взяті на себе ризики, настільки конкретні 

інвестиції необов‘язково переслідують мету створення доходу, який би 

перевищував затрачені кошти 171, с.4 . Тут варто згадати про інвестиційні 

проекти, метою яких є забезпечення безпеки людей. 

У дійсності всі інвестиції на підприємстві складаються з розкладених у часі 

витрат і доходів. Тому більшість інвестиційних проектів у підприємствах 

визначаються як такі, що відповідають так званому CICO (continousinput – 

continuomoutput) 171, с.9 . Загальноприйнятим є погляд, що інвестицію можна 

оцінити лише щодо до цілей підприємства, які можна визначити як максимізацію 

прибутку 148 . 

У підприємстві існує багатогранний баланс. Метою інвестиційних технік є 

реалізація і максимізація результатів, що гарантують зростання у часі. Тому, 

неможливо узгодити правильне бачення компанії з політикою, спрямованою на 

негайну максимізацію прибутку акціонера, за рахунок, наприклад, 

рефінансування з прибутку (самофінансування). У менеджменті, а зокрема у його 

техніках, використовується поняття «capital budgeting», за допомогою якого 
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аналізуються різні інвестиційні проекти з метою вирішення, котра з можливих до 

запровадження змін принесе підприємству найбільшу користь. 

Інвестиційна політика становить основоположний елемент інвестиційної 

стратегії підприємства. Прогресуюче домінування фінансів над економікою 

призвело до того, що це стає все більш помітним. 

Тож планування стратегії стає пошуком шляху розвитку підприємства, яке 

має збільшити його ринкову конкурентоспроможність. При плануванні 

стратегічних інвестицій підприємство прагне посилити економічні ресурси, 

зокрема, майнові, а, відповідно, вибирає ті інвестиції, які забезпечують йому 

утримання і зміцнення своїх позицій на ринку. Економіка промисловості 

присвятила ґрунтовні праці інноваціям, що запроваджуються, та винахідливості і 

віддала належну шану вкладу промисловості у технологічні зміни, що 

відбуваються
5
. 

 У промисловому підприємстві інвестиції у дослідження і розвиток можуть 

забезпечити появу нових продуктів, спрямованих на ринок. Сьогодні інвестують 

не лише у склади та обладнання - є також інвестиції у дослідження чи підготовку 

працівників, чи у рекламу. Ці витрати становлять серйозну статтю витрат у 

балансі компаній. Наприклад, сама лише проектна фаза нового покоління боїнгів 

веде до затрат, що дорівнюють національному продукту не однієї африканської 

країни 36, с.14 . 

У дискусії щодо промислових інвестицій особливе значення надають 

міжнародним інвестиціям. У 80-их та 90-их роках зростали прямі інвестиції 

американських, східноєвропейських і японських компаній у третіх країнах з 

метою захоплення контролю над підприємствами. Росту іноземних інвестицій у ті 

роки сприяла експансія наднаціональних корпорацій, лібералізація фінансових 

ринків, інновації на фінансових ринках (докладніше див. 107 ). Завдяки 

                                                           
5
Слід згадати зауваження Фреймана, Дженсона Кам‘єра і Шварца. Привертає увагу розділ „Інновація, 

винахідливість і промислова система‖ [221, с. 147-160]. В останньому дослідженні NOMISMA на тему 

промисловості показано, що з аналізу структури витрат на дослідження і розвиток випливає, що у всіх країнах ці 

витрати в основному покривають підприємства. Окрім цього, європейську промислову систему, в основному, 

формує ринок. Система інших країн, наприклад, американська, володіє здатністю формувати ринок завдяки 

інноваціям відчутно радикального характеру, див. 187, с.155 . 
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підтримці з боку фінансових інвестицій стала можливою реалізація 

дослідницьких проектів, які також стимулювали процеси придбання і злиття 

підприємств 126 . 

Окремою проблемою є фінансові стимули конкретних урядів з метою 

популяризації певних секторів економіки чи географічних зон. Можна 

виокремити прямі стимули, які оживляють виробничу діяльність, – до них 

належать фінансові і податкові стимули, а також непрямі стимули, наприклад, 

створення інфраструктури чи зниження вартості інновації шляхом залучення 

дослідницьких центрів. 

Фінансова підтримка такого типу відбувається шляхом: 

a) покриття втрат, що виникають;  

б) повернення відсотків по залучених кредитах;  

в) фіскалізації соціальних зобов‘язань.  

Застосування пільги пов‘язане з певними додатковими умовами, які має 

виконати підприємець: відповідна правова ситуація заявника, розташування 

економічної ініціативи, галузь товарів, тип інвестиційних проектів, розмір 

підприємства, сума інвестиції і розмір суми до фінансування 184, с.5 . 

Інвестиційні програми, що фінансуються із залученням держави, підлягають 

класифікації за конкретними цілями: будівництво підприємства, модернізація чи 

розбудова підприємства, що вже існує, перенесення підприємства, повторний 

запуск, реструктуризація, реконверсія з метою отримання пільги чи використання 

сприятливих умов певного закону. 

Метою таких фінансових стимулів є зниження комплексного ризику, 

пов‘язаного з різними перешкодами, які становлять похідну різних факторів, які 

можуть обтяжити конкретний економічний проект. Такий фінансовий стимул слід 

трактувати як поправку несприятливої ситуації, яка склалася. Вартість ініціативи, 

яка планується до реалізації, оцінюється без зовнішніх перешкод. Вважають, що 

інвестор має застосувати два типи оцінки: з урахуванням стимулу і без нього. В 

обох гіпотезах має бути чітка користь від реалізації інвестиції. Однак, формується 

фальшиве підприємство, що використовує державну допомогу для досягнення 
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вигоди зі шкодою для суспільства. У результаті виникає ситуація, де переважають 

так звані «дегенеративні ефекти», шкідливі для автономного розвитку. Аналізом 

«дегенеративних ефектів» зацікавилася економічна наука. Наразі в економіці 

більшу увагу присвячують викривленому підприємництву у слабо розвинутих 

регіонах 243 . 

У світлі значення інвестицій і різних форм розвитку інвестування у 

підприємстві ми можемо зайнятися іншим елементом управління підприємством, 

який безпосередньо пов‘язаний з фінансовим використанням грошових ресурсів. 

Йдеться про пропозиції зразків управління з точки зору розвитку особи і її прав. 

Система відношень на підприємстві визначається як «тотальна система», що 

охоплює скоординований комплекс цілей, учасників, принципів поведінки, що 

випливають з інтеграції окремих підсистем, які щоразу вирізняються власною 

функціональною автономією 197, с.3-9 . Культурні системи, на які підприємство 

може покликатися, можуть бути різними. Наразі в аналізі цього питання 

враховуються внутрішні і зовнішні відношення. 

Динаміка підприємств підвищила розуміння комунікаційної стратегії, яка 

становить принциповий елемент атмосфери згоди навколо підприємства. Тож 

говорять про «створення іміджу компанії», про «філософію» чи про «проекцію 

абстрактної ідеї на оточення підприємства» 197, с.31 . Щоб зрозуміти, чим є 

«абстрактна ідея», візьмемо, наприклад, девізи наднаціональних корпорацій, які 

для цих підприємств є справжніми і строгими етичними нормами. Девіз General 

Electric стверджує: «Прогрес є нашим найважливішим продуктом» 115, с.6 . Це 

вказівка на суспільну роль організації, де навіть прибуток компанії 

підпорядковується суспільній меті. Мета тут виражена через цінність. Концерн 

Exxon Chemical створив систему з двохсот основних цінностей, «правильну 

систему цінностей, на яких ґрунтується політика компанії і її діяльність» 195 . 

Серед авторів, що займаються економікою підприємства, переважає 

переконання, що чесність становить не лише першочерговий елемент 

моральності, але є також маркетинговим аргументом, що забезпечує довіру між 

сторонами, а це забезпечує прибуток навіть у складні часи 251 . Хоча сам термін 
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«абстрактна ідея» може видаватися далеким від практики, та слід погодитися з 

Пітерсом і Вотерманом, що «справді вправний лідер вміє блискуче опанувати два 

полюси шкали – ідею на найвищому рівні абстрактності і найпростіші дії» 194, 

с.277 . 

Японська концепція «тотальної якості» становить конкретне застосування, 

яке вчені з цієї країни визначають як «революційний метод» або як спосіб 

створення «нової філософії управління» 147, с. 135-154 . Ісікава визначає 

значення цього терміну таким чином: тотальна якість означає управління з 

повагою до людини. Це метод, що поширюється на все підприємство і може 

допомогти у покращенні становища компанії. Слід займати далекоглядну 

позицію, враховуючи якість у всіх можливих деталях. Підприємство стає 

чинником розвитку завдяки етичному кодексу Бусідо, що поєднує відповідність 

закону й ефективність, прибуток і прозорість 41, с.11 . У Японії домінує радше 

орієнтація на «розвиток», а не на «управління» людськими ресурсами.  

Лауреат Нобелівської премії у галузі економіки (1992 року) Гері С. Беккер 

підтримує інвестування в те, що він називає «людським капіталом»: «Для 

більшості людей людський капітал може означати рахунок у банку, монтажну 

лінію чи домну. Це все капітал, бо приносить дохід і створює наступні продукти 

за досить тривалий проміжок часу. Але, на базі такого визначення відвідування 

школи, заняття на курсах з інформатики чи щеплення проти хвороби також є 

капіталом, оскільки підвищує оплату праці, ефективність чи покращує здоров‘я 

людини на багато років. А, відповідно, ці інвестиційні потужності створюють те, 

що називається людським капіталом, оскільки неможливо відірвати людину від 

знань, від технічних здібностей, від її здоров‘я і стилю життя» 35, с.47 . 

Так само, як індивідуум, так і підприємства та народи потребують інвестицій 

у професійне та культурне вдосконалення. Хіршман наголосив, що «розвиток 

залежить не настільки від визначення найкращих комбінацій ресурсів і факторів 

виробництва, як від активізації і використання прихованих ресурсів і здібностей, 

які були розпорошені чи використовувалися невміло» 132, с.6 . Фактор людей, які 

нерозривно пов‘язані з культурним ростом, становить невід‘ємний елемент росту 
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підприємства і розвитку економіки. Для Бекера наше століття є «ерою людського 

капіталу». Країни без природних ресурсів – Японія, Тайвань, Південна Корея, 

Гонконг різко розвинулися завдяки системі заходів, що ґрунтувалися на 

здібностях і використанні людських ресурсів 44 . Менеджери покликані 

підживлювати процес еволюції людей і цінностей за допомогою відповідних 

засобів управління. У такій моделі ресурсами підприємств є насамперед люди й 

етика 43, с.116 . 

Відомо, що економіка впродовж останніх років зазнала різкого домінування 

фінансів і можна сказати, що сучасні управлінські кадри розвинули зразки 

управління, які набагато більше враховують людину. Ці два елементи не можна 

розглядати окремо. Політику чи інвестиційну і фінансову стратегію не можна 

відокремити від розвитку осіб, що беруть участь у функціонуванні підприємства. 

Сучасна еволюція культури бізнесу підтверджує, що розміркування про проблеми 

підприємства не можуть зводитися до того, щоб накинути на реальне життя 

підприємства серію норм, яких людина старатиметься дотримуватися. Такий 

підхід перетворював би культуру на зовнішню дійсність по відношенню до 

підприємства. Культура бізнесу становить розміркування про життя 

підприємства, про його функціонування. Плодом таких роздумів має бути 

відкриття внутрішнього життя підприємства. Предметом роздумів є те, яким є 

підприємство і яка поведінка віддаляє його від власної ідентичності. Таким 

чином, саме підприємство має ідентифікувати моделі поведінки, що не 

відповідають підприємництву і культурі бізнесу 230 . 

Логіка розвитку підприємства і критерії інвестування не можуть бути 

відірваними від почуття людяності, яке формується через діалог і співпрацю. 

Культура має забезпечувати розуміння й інтерпретацію ситуацій, які створює 

сучасний світ, вона має фіксувати у своєму описі його найбільш вагомі прояви, 

щоб не створювати штучного поділу між професійною та суспільною діяльністю з 

одного боку та теоретичною рефлексією з іншого боку. Саме з цієї причини 

надзвичайно важливим є попереднє виокремлення аспектів життя підприємства. 
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З економічного світу надходить сигнал, що «проблему зв‘язку економічної і 

соціальної сфери в рамках підприємства неможливо вирішити ні шляхом 

обмеження економічного боку, ні шляхом розгляду соціальних цілей як 

обмеження області економіки. Натомість, рішення приховане у творчій інтеграції 

соціальних вимог і потреб ринку на ґрунті домінуючих підходів до підприємства, 

які також охоплюють внутрішню економічну легітимність. Це єдиний спосіб 

вирішення проблеми, що відповідає природі підприємства і сенсу його 

існування» 58, с.169 . 

Дослідження стратегії підприємства показують, що не варто обмежуватися 

негайним прибутком. Для успіху на ринку стратегія має враховувати культурний 

аспект рішення 191, с.815  і до перших вимог соціальної відповідальності 

належить раціональне використання інвестицій, їх «гуманізація», забезпечення 

росту, у якому вигода є не кінцевою метою, а необхідною умовою розвитку й 

існування підприємства. Таким чином, проявляється особлива вразливість на 

наявність людського фактора у підприємстві. Культура в інвестиційній діяльності 

не зводиться лише до вимоги інвестицій у чесну діяльність. Економісти і 

практики економічного життя погоджуються щодо одного фундаментального 

аспекту: підприємець, майно і керівництво підприємства покликані виконувати 

«опікунську функцію». Це випливає не лише з морального обов‘язку, а й зі самої 

суті хорошого управління. «Лише той, хто шанує цей обов‘язок, може добре 

управляти довіреними йому речами й успішно забезпечує рух справ вперед»(цит. 

за 58, с. 126 )
6
. 

Для успішного здійснення прямих іноземних інвестицій критичним стає 

налагодження надійних взаємовідносин і мінімізація ризиків, пов‘язаних з 

недобросовісною поведінкою іноземних партнерів. Для цього між партнерами з 

різних країн повинен існувати високий рівень довіри. Але різні культурні системи 

передбачають різний рівень довіри – проаналізувавши культурні відмінності, 

можна врахувати дію цих чинників. 

                                                           
6
 Віталь цитував таких підприємців як Тоніні, які, керуючись „здоровими принципами‖ реалізовували справи, котрі 

з часом досягали успіху, на противагу тим, хто не визнавав етичних зобов‘язань і знищував підприємство. 
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Один зі способів виміряти культурні відмінності запропонував у своїй 

відомій праці Г.Гофстеде 136 .  Згідно з подальшими дослідженнями 95  було 

виявлено, що активне цільове поводження негативно впливає на успіх прямих 

іноземних інвестицій, а індивідуалізм спричиняє ускладнення при створенні 

спільних підприємств закордоном. Показник дистанції до влади може слугувати 

виміром рівня контролю, необхідного для закордонного дочірнього підприємства. 

Вище значення показника уникнення невизначеності сприятливе для формування 

спільних підприємств замість створення іноземних підприємств з нуля 136  . 

Отже, культурні відмінності можуть стати чинником, який визначає тип 

прямих іноземних інвестицій. Чим більші відмінності між культурами країни-

донора і країни-реципієнта, тим більше контролю вимагається, відповідно, 

перевага надаватиметься дочірнім підприємствам, що знаходяться у повній 

власності материнської компанії. Щоб отримати повний контроль над іноземної 

фірмою, материнська компанія може збудувати підприємство з нуля або викупити 

існуючу фірму. Деякі дослідники 136; 149; 178  стверджують, що культурні 

відмінності можуть збільшити переваги придбання існуючого підприємства, 

оскільки в такому випадку ТНК отримує змогу вивчити різні норми і практики 

ведення бізнесу, які існують у країні-реципієнті.  

Тому у ході нашого дослідження ми перевіримо наступну гіпотезу: при 

існуванні великих культурних відмінностей між країною-донором і країною-

реципієнтом, ТНК, здійснюючи прямі іноземні інвестиції, надають перевагу 

дочірнім підприємствам, що знаходяться у повній власності материнської 

компанії. 

Чим більше досвіду є у компанії, яка здійснює прямі іноземні інвестиції, тим 

менший вплив мають культурні відмінності для втілення інвестиційної стратегії. 

Це можна пояснити дією трьох чинників. По-перше, коли компанія стає більше 

інтернаціоналізованою, вона отримує більше досвіду і знань про міжнародне 

ділове середовище і глибше розуміння унікальності культур різних ринків. По-

друге, коли компанія більше глобалізована, організаційна структура її також 

глобалізована. Рішення, які приймаються глобалізованою організацією, є більш 
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гнучкими і враховують культурні відмінності при здійснені прямих іноземних 

інвестицій. По-третє, якщо компанія займається глобальними інвестиційними 

проектами, вона накопичує різні стратегічні підходи  для різних культурних 

середовищ і збільшує свою внутрішню здатність згладжувати культурні 

відмінності. 

 

Таблиця 2.1 

 Розподіл вибірки компаній з іноземними інвестиціями за галузями 
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10,8 8,6 8,6 24,7 10,8 12,9 15 8,6 100 

Складено за даними EUROSTAT 

 

Базуючись на цих трьох чинниках, ми сформулювали ще одну гіпотезу: чим 

більш глобалізованою є компанія, тим меншим стає вплив культурних 

відмінностей між країнами на ефективність її інвестиційних стратегій. 

 

 

 Таблиця 2. 2 

Розподіл вибірки компаній з іноземними інвестиціями за 

регіонами/країнами 

 Регіони/країни Разом 

Північна 

Америка 

 

Європа Японія Китай Південна 

Америка 

Південно-

Східна Азія 

Інші 

Частка 

 

8,6 20,4 4,3 28,1 3,3 26,8 8,5 100 

Складено за даними EUROSTAT 
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З усіх компаній ЄС, які здійснюють прямі іноземні інвестиції було 

випадковим чином обрано 320 компаній. У таблиці 2.1 і 2.2 описується розподіл 

за галузями та регіонами спрямування інвестицій. Галузева та географічна 

структура розподілу співпадає з структурою іноземних інвестицій ЄС, отже, наша 

вибірка є репрезентативною. 

Для перевірки першої гіпотези було використано логістичну регресію (див. 

рівняння 2.1).  

 

Y=α1 + +ε1     (2.1) 

 

Перша гіпотеза передбачає, що компанія надає перевагу заснуванню нового 

підприємства, коли вона виходить на новий ринок. Позначимо стратегію 

здійснення ПІІ як Z. Заснування нового підприємства позначимо через 1, 

придбання існуючого – 0, відповідно, Z може набувати або значення 1 або 0. Тоді 

 

      (2.2) 

 

Культурні відмінності Хі ми вимірюємо за трьома аспектами, виокремленими 

Ґ.Гофстеде – дистанція до влади, уникнення невизначеності та індивідуалізм. 

Результати узагальнено у таблиці 2.3.  

Статистика хі-квадрат демонструє, що адекватність моделі є прийнятною на 

рівні значимості у 5%. Коефіцієнти дистанції до влади і уникнення 

невизначеності показують, що компанії дійсно надають перевагу заснуванню 

нових підприємств, коли ці дві культурні відмінності значні. Індивідуалізм 

демонструє негативну кореляцію з стратегією формування дочірніх підприємств, 

що перебувають у повній власності материнської компанії. Але статистична 

значущість цього коефіцієнта є меншою, ніж попередніх двох. Тому можемо 

дійти висновку, що перша гіпотеза є підтвердженою. 
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Таблиця 2.3  

Результати логістичної регресії щодо впливу культурних відмінностей 

на вибір стратегії іноземного інвестування 

 

Незалежна змінна Коефіцієнт стандартна похибка р-величина 

Константа 0,0076   

Дистанція до влади 0,046 0,213 0,031 

Уникнення 

невизначеності 

0,368 0,245 0,048 

Індивідуалізм -0,348 0,253 0,058 

-2LogLikelihood = 89.325 

Chi-squared = 19.30 (p < .05) 

% Correct = 69.8% 

Власні розрахунки автора 

 

Для перевірки другої гіпотези використаємо модифіковану множинну 

регресію (див. рівняння (2.3)-(2.5)). Дана гіпотеза аналізує, як рівень 

глобалізованості компанії змінює вплив чинників культурних різниць на 

ефективність інвестиційних стратегії. Щоб виявити, чи рівень глобалізованості 

компанії є модифікатором впливу, ми використали наступну модель: 

 

Y=α1 + β1X1 +ε1      (2.3) 

Y=α2 + β2X2 +ε2      (2.4) 

Y=α3 + β1X1 ++ β2X2  + β3X1X3 + ε2   (2.5) 

 

Y – це ефективність інвестиційних стратегій, X1 –показники культурної 

відстані, X2 – вимір глобалізованості компанії. Щоб рівень глобалізованості 

можна було вважати модифікатором впливу культурних відмінностей на 

результативність ПІІ, коефіцієнт β2 -  має дорівнювати нулю, а коефіцієнт β3 – має 

бути відмінним від нуля.  Результати регресійного аналізу моделі, наведеної вище, 

підсумовано у таблиці 2.4. 

 

 



 79 

Таблиця 2.4 

Результати модифікованої регресії щодо впливу рівня глобалізованості 

компанії на ефект культурних відмінностей 

Незалежна змінна Модель 1 Модель 2 Модель 3 

β р-

величи

на 

β р-

величина 

β р-величина 

Дистанція до влади(PDI) 0,460 0,031 0,440 0,036 0,474 0,039 

Уникнення невизначеності 

(UAV) 

0,368 0,048 0,298 0,049 0,236 0,042 

Індивідуалізм (IND) -0,348 0,058 -0,304 0,236 0,012 0,123 

Рівень глобалізованості 

компанії (GLO) 

- - 0,054 0,120 0,054 0,184 

PDI * GLO     0,022 0,364 

UAV * GLO     -0,036 0,236 

IND * GLO     -0,012 0,475 

F-statistic 3.276 (p<.05)  3.326 (p<.05) 3.174 (p<.05) 

R-squared 0,223 0,227 0,256 

Власні розрахунки автора 

 

Для виміру ефективності інвестиційних стратегій закордоном використано 

звіти щодо прийнятних результатів діяльності дочірніх підприємств. 

F-статистика у всіх трьох моделях має рівень значимості 5%, але значення R-

квадрат є відносно низькими.  

Взаємодія між рівнем глобалізованості і трьома іншими чинниками 

культурної дистанції не підтверджує нашу другу гіпотезу, оскільки жоден з 

показників не є статистично значимим. Також рівень глобалізованості компанії як 

окрема незалежна змінна не є статистично значимим.  

Отож, на результатах нашого емпіричного аналізу можемо дійти висновок, 

що друга гіпотеза не справджується. Культурні відмінності між країнами є 

важливим чинником навіть для компаній з великим досвідом міжнародних 

операцій. 
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Культурні відмінності між країнами відіграють важливу роль у 

міжнародному бізнесі. Культурні відстані на основі культурних відмінностей 

визначають способи входження на ринки країн, особливо, коли компанія 

виходить на повністю новий для себе ринок. Оскільки стратегії ПІІ є критично 

важливими для успіху діяльності на закордонному ринку, існує багато  

досліджень, що вимірюють культурні відстані і визначають стратегії входження 

на закордонні ринки – від спільних підприємств до повного володіння дочірньою 

компанією. 

У своєму дослідженні ми зосередились на двох гіпотезах. Перша гіпотеза 

передбачає, що фірми, які бажають контролювати дочірнє підприємство, при 

входженні на новий ринок надають перевагу створенню нового підприємства з 

нуля, щоб уникнути ризиків, пов‘язаних з придбанням існуючих фірм. На основі 

емпіричного дослідження при використанні логістичної моделі виявлено, що ця 

гіпотеза справджується. 

Друга гіпотеза фокусується на взаємозв‘язку між ефективністю ПІІ та 

культурними відмінностями за різного рівня глобалізованості компанії. Гіпотеза 

припускає, що з накопиченням досвіду на стратегію компанії все менше і менше 

впливають культурні відмінності. Щоб перевірити цю гіпотезу, була застосована 

модифікована множинна регресія з рівнем глобалізованості компанії у якості 

модифікатору впливу. Результати дозволяють відкинути цю гіпотезу, тобто 

культурні відмінності є вагомими навіть для компаній, що вже мають великий 

досвід у міжнародних операціях. 

Будь-яка інвестиція є рішенням, яке веде до серйозних моральних і 

культурних наслідків, які проявляються на індивідуальному і суспільному рівнях. 

Можемо вказати шість принципів, які становлять підставу для створення й 

етичної оцінки інвестиційної політики підприємства. 

1. Не можна інвестувати у неморальну діяльність чи використовувати капітал 

з неморальним походженням. Коли ми говоримо про етичне використання 

фінансів, то слід прийняти, що було виконано умову, за якою інвестор має 

можливість прийняти вільне рішення щодо альтернативного використання 
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капіталу різним чином. Свобода вибору цілей є тим, що становить абсолютно 

необхідний компонент свободи, який характеризує будь-який людський акт. Не 

можна етично приписати людині акт, який вона не прийняла шляхом вільного 

вибору. Окрім свободи вибору акту важливим є те, щоб мета запланованої 

інвестиції теж була етичною, а, відповідно, щоб вона сама по собі була доброю 

або створювала можливість взаємодії з капіталом для спільного блага. Це також 

можна зобразити негативним чином, стверджуючи, що не можна взаємодіяти зі 

злом шляхом інвестування (наприклад, торгівля наркотиками). 

2. Наступний, другий принцип етичної оцінки запланованої інвестиції – не 

завжди необхідно прагнути до досягнення максимально можливої фінансової 

вигоди від інвестиції. Часом варто обмежитися меншою вигодою від інвестиції, 

але натомість зробити щось добре для людей. 

3. З цих двох попередніх принципів випливає третій принцип: вигода від 

інвестиції у грошовому вираженні не має бути єдиним критерієм для прийняття 

рішень і реалізації інвестиції. Будь-яка інвестиція має міститися у комплексному, 

довгостроковому і не лише матеріальному плані. 

4. Четвертим варто прийняти принцип про те, що не можна говорити про 

етично «нейтральні» інвестиції, кожна інвестиція має чіткий етичний вимір. Якщо 

вже прийнято принцип здійснення інвестицій лише в етично дозволену діяльність 

і прийнято можливість здійснення інвестицій відповідно до ширших критеріїв, 

ніж просто фінансові, то вже не все одно, чи інвестицію буде здійснено у цьому, а 

не в іншому місці, оскільки економічні проекти мають величезний вплив на 

розвиток суспільства та окремих людей. Інвестиції підприємства покликані 

створювати робочі місця чи покращувати умови життя. Безробіття частково є 

результатом домінування фінансової оптики в управлінні компанією при 

запровадженні економічних програм. 

5. По-п‘яте, інвестиція стосується конкретних людей у конкретних ситуаціях, 

де діє підприємство. Не можна ігнорувати вплив інвестиційної політики 

підприємств, а також підприємств міжнародного масштабу, на суспільство, на 

кожного працівника, їх сім‘ї, а також на суміжні підприємства. Окрім старих тем, 



 82 

таких, як оплата й умови праці, з‘являються нові площини, які повинні міститися 

у стратегії планування інвестицій. До них належать: турбота про довкілля, 

реклама, ставлення до культури чи здатність підтримки у соціальному контексті 

ефективних факторів росту. 

6. Шостий принцип стосується того, що кожна інвестиція у кінцевому 

рахунку впливає на етичність особи й інвестора. Кожне рішення, що змінює 

навколишнє середовище (ринок, підприємство, країну) відбивається на суб‘єкті, 

який реалізовує цей захід. Підприємець самовизначається через свої дії. Можемо 

стверджувати, що кожен людський акт можемо визначити як одночасно 

перехідний і неперехідний. Під поняттям «перехідний» слід розуміти те, що 

планована інвестиція виходить поза суб‘єкт, який її реалізує, і впливає на 

навколишню дійсність. Натомість під поняттям «неперехідний» слід розуміти той 

факт, що інвестиція відображається на її реалізаторі, визначаючи його цінність як 

активної особи. Людина не лише чинить щось, але й самореалізовується шляхом 

особистої діяльності. Кожне рішення підприємця містить цей подвійний аспект. 

Перший стосується підприємства чи контексту, у якому воно функціонує. 

Натомість другий стосується людини, яка вільним чином приймає рішення. 

Наскільки зовнішній вимір рішення підприємця конкретизується у зовнішній 

дійсності і змінює її, настільки неперехідний вимір рішення зосереджується на 

людині, провадячи до змін самої людської особистості. Розглядаючи людину як 

діючу особу, можна сказати, що прийняті нею рішення загострюють те, ким 

насправді є людина як особистість. 

 Таким чином, якою б не була дія підприємець, кожного разу його рішення 

впливає на дійсність, роблячи її більш чи менш «людською». Бути відповідальним 

підприємцем означає, що треба бути відповідальним передусім у власних діях і 

нести відповідальність за їх наслідки. 

 У житті підприємства це відбувається подібно до людського життя. Коли те, 

що може становити цінність для підприємства, вже визначено, і відбувається 

перехід до стратегічного проекту, треба також приймати рішення щодо подолання 
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перешкод, які є можливими та вже існують. Відсутність такої конфронтації 

призводить до того, що саме відкриття стає даремним. 

 Підводячи підсумки, можемо зазначити, що ці шість принципів можна 

звести до одного – до принципу пріоритету роботи над капіталом. Цей принцип 

стосується безпосередньо самого процесу виробництва, стосовно якого робота 

завжди становить основну дієву причину, тоді як капітал, будучи комплексом 

засобів виробництва, залишається лише інструментом, інструментальною 

причиною. Цей принцип становить очевидну істину усього історичного досвіду 

людини. 

 Сьогодні ми все більше усвідомлюємо факт, що те, що у минулому 

трактували як покликання, становить також необхідну умову доброго управління.  

 

2.2.Формування нової культури праці в економічній системі ЄС 

Явище безробіття стає все більшою загрозою для Європи. Із безробіттям 

безпосередньо стикаються багато мільйонів осіб. Ця загроза стосується все нових 

категорій людей – молоді, жінок, емігрантів, осіб, старших за п‘ятдесят років, чи 

навіть так званих «білих комірців». 

За наявної ситуації ріст безробіття і загальна відсутність рівноваги у 

розподілі національного добробуту супроводжується неочікуваним зростанням 

потреби покращення якості життя, коли невикористаними залишаються ресурси 

території, культури і продуктивних сил суспільства. Усі ці явища 

супроводжуються економічною політикою, котра, на жаль, може виявитися лиш 

оздоровленням фінансів без підтримки інших заходів, скерованих на гармонійний 

економічний і соціальний розвиток. 

Ми перебуваємо перед обличчям цивілізаційної зміни, яка, з одного боку, 

дозволяє виготовляти все більше багатства з використанням щораз меншої 

кількості роботи завдяки технологічним інноваціям й гнучкому управлінню, а з 

іншого боку підтверджує те, що Кейнс назвав «жахливою аномалією безробіття у 

сповненому потреб світі» 52, с.21 . Тож слід розподіляти працю, створювати на її 

підставі щось нове. Варто реалістично і конструктивно розглянути соціальну 
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проблему праці, враховуючи, що її відсутність чи втрата завжди означає 

обмеження громадянських прав, значні витрати і призводить до соціальних 

конфліктів, а ширше – несе з собою загрозу для самої демократії 52, с. 23-26 . 

Здається, що лише у результаті глибокої культурної зміни можливим буде 

чітке обернення наявної тенденції і розгляд проблеми безробіття, зокрема серед 

молоді – чи структурної, чи технологічної – у нових інтерпретаційних категоріях. 

Зрештою, не лише безробіття, а й найважливіших питань реструктуризації світу 

економіки у зв‘язку з її глобалізацією. Це можливо завдяки зміні культури і 

прийнятті нового бачення відношень між капіталом і працею. Лише такі 

тенденції, які підкреслюють суб‘єктні виміри праці, чітко помітні в актуальних 

процесах економічної і соціальної трансформації та можуть знайти сформоване і 

стійке вираження у системі, що схвалює перевагу людини над капіталом, над 

власністю інструментів виробництва. 

Біном капітал-праця за такого підходу отримує нову конотацію у результаті 

комбінації двох аспектів. Праця розглядається не лише як «корисне», але як і 

«гідне» людини благо, шлях її соціального і культурного росту, а, відповідно, як її 

право і загальний обов‘язок. Чітко видно, що існує щось більше, ніж лише праця 

заради створення матеріального багатства, бо праця також створює добробут. 

Таку працю не протиставляють капіталу, оскільки, окрім капіталу, якого 

сприймають як комплекс фінансових засобів і засобів виробництва, до яких також 

зараховують технології, існує капітал знань, ноу-хау, професійної підготовки, 

освіченої людини. Праця, що сприяє збагаченню, потребує праці, що створює 

добробут, і навпаки. Це стосується усіх значень капіталу. 

Персоналістичне і солідаристське розуміння культури надає нам такі основні 

орієнтири: 

1. для розробки концепції солідарного, урівноваженого розвитку, більш 

якісного як щодо предмету виробництва, так і щодо способу виробництва; 

2. для постійного визнання – у тому числі, стосовно іммігранта – права 

на працю з переконанням, що особистість є реальним і потенційним багатством, 
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без якого неможливо обійтися при реалізації загального блага країни і світової 

спільноти; 

3. для повторного відкриття основоположного для всіх соціальних 

держав зв‘язку економічного розвитку з соціальним розвитком, політики 

зайнятості з політикою освіти з метою інтеграції суб‘єктів у світі праці і 

підвищення якості виробничої структури, але без використання патерналістських 

заходів; 

4. для збереження, всупереч великій кількості неминучих труднощів, 

мети, вираженої гаслом «праця для усіх як благо для усіх». Зокрема, благо для 

молодого покоління, для жінок, для неповносправних. Це ціль, що відповідає 

постулату більш солідарної і більш активної демократії, а також кінцевій меті – 

більш демократичній і дійсно плюралістичній економіці. Адже той, хто не 

працює, може опинитися на узбіччі, а також, з політичної точки зору, може 

потрапити у ще більшу не лише економічну, але й соціальну вбогість; 

5. для зростання цінності у рамках постіндустріального суспільства, як з 

соціальної, так і з економічної точки зору, роботи, що не має цінності на каналах 

ринкової економіки, тобто роботи з обмеженим значенням для якості життя, яка 

полягає у веденні сімейного господарства, догляді за старшими і людьми з 

обмеженими можливостями, на створенні і підвищенні цінності довкілля та 

культурних благ. 

У ситуації, коли після занепаду колективістського капіталізму на арену 

виходить ліберальний капіталізм, нова культура праці дозволяє з одного боку 

деміфологізувати вільний ринок і не розглядати його, як явище, що регулюється 

винятково своїми механізмами і своєю нібито автоматичною «добротою». Проте, 

з іншого боку, вона надає цінність його автономії і його внутрішнім культурним 

аспектам. Останні, якщо їх враховувати, вимагають продуктивності ринку й 

ефективності у максимізації прибутку та у створенні благ і послуг, корисних для 

окремих осіб і суспільства. Вільний ринок у перспективі спільного персоналізму 

проявляється, передусім, завдяки своїм соціальним інститутам, як витвір 

індивідуумів і суспільства, щоб слугувати їм, будучи інститутом, що 
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підпорядковується верховенству права. Вільний ринок, як вираження соціальних і 

солідарних індивідуумів, не може ігнорувати свого ставлення до суспільства, до 

держави, до можливих нових постатей соціальної економіки, типових для 

неприбуткового сектора, що ґрунтуються на принципі взаємності. У разі 

виникнення нових потреб з‘являються нові закони «третього» і «четвертого» 

покоління, які вимагають солідарності з публічним сектором й іншими 

соціальними суб‘єктами у рамках змішаної системи і вищої логіки. 

Неминуча нова культурна програма поширюється закономірно на Європу і 

світ. Зрештою, легко зрозуміти, що проблеми безробіття не можна належним 

чином вирішити лише на національному рівні шляхом зміни інтервенції держави з 

більш орієнтованого на допомогу на менш орієнтоване, а більше, у свою чергу, 

орієнтоване на створення загальних умов, що сприяють працевлаштуванню 

максимальної кількості осіб. Якщо, з одного боку, варто відходити від занадто 

нагромадженої державної промисловості й надмірного субсидування, захисту і 

контролю економіки з боку публічного сектора на користь підтримки справжньої 

економічної і фінансової демократії, то не можна й у іншій площині, а саме у 

міжнародних договорах, занедбувати побудову європейської єдності. Наявна 

економічна інтеграція на європейському рівні може дати більше користі, 

наприклад, забезпечуючи кращий опір безробіттю, забезпечуючи реалізацію 

доступної для всіх політики зайнятості, соціальної безпеки, які сягнуть своєї 

зрілості лише тоді, коли активізується відповідна соціальна політика. 

Більш повна інтеграція європейських держав на політичному рівні як 

національних держав і їх ширша співпраця з іншими державами поза ЄС є 

вимогою нових сценаріїв, створених у результаті банкрутства державного 

капіталізму і систем планової економіки, а також з огляду на глобалізацію ринків і 

валют. Після періоду протекціонізму з сильним обмеженням автономії навіть 

самих державних підприємств, банківських систем, тепер вмикається зелене 

світло для приватного капіталу, конкуренції, вільного ринку, його 

«демократизації», зокрема шляхом зростання кількості суб‘єктів, що діють на 

ньому. Розпочалася реалізація програми переходу від надмірно пов‘язаної з 
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державою економіки з надто великим рівнем захисту і підтримки до сучасної 

ринкової економіки. 

З цією метою розпочалася ліквідація абсурдного протекціонізму. Розпочали 

реалізацію різноманітні приватизаційні програми, метою яких не було надання чи 

безумовна передача майна сильним економічним групам, а реалізація нового 

капіталізму з ширшою базою, більш продуктивного, здатного брати участь у 

міжнародній конкуренції. 

З іншого боку, зловживання з боку економічних гігантів не припиняються. 

Сама глобалізація є джерелом шансів і загроз. Власне внаслідок глобалізації, що 

ґрунтується на інтеграції ринків, а також на руйнуванні торгових бар‘єрів і 

перешкод вільного обороту, загострюється конкуренція. А ріст міжнародної 

конкуренції веде до відчутного зниження заробітку і зниження зайнятості, таким 

чином, загрожуючи рівновазі соціальної політики і системам соціальної безпеки. 

Глобалізація і лібералізація ринків, якщо їх добре не контролювати, може 

відповідно викликати болісну нерівномірність доходів, економічних шансів і 

рівня життя 69 . 

У результаті соціальних і технологічних змін, пов‘язаних з економікою, що 

ґрунтується на знаннях і послугах, з‘явилися також нові поділи з огляду на наявну 

професію. Приблизно для двох третин робочих місць, які створюються у рамках 

нової економіки, необхідною є не лише кваліфікація, але й знання ІТ та інших 

навиків. Таких робочих місць стає щоразу більше. У 2000 – 2014 рр. у країнах ЄС 

відсоток робочих місць, на яких необхідним було поглиблене знання ІТ, виріс з 20 

до 25 %. Проте, все ще велика кількість людей змушена працювати у якості 

обслуговуючого персоналу у кав‘ярнях, магазинах, супермаркетах чи на 

заправках. Кількість таких робочих місць однозначно скорочується у порівнянні з 

професіями, для яких необхідна висока кваліфікація, проте все ще є значною. 
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Рис. 2.1 - Класовий поділ у постіндустріальному суспільстві (у %). 

Джерело: власна розробка на підставі даних EUROSTAT. 

 

На діаграмі показано структуру постіндустріального суспільства. Це 

усереднений підхід, оскільки суспільства дещо відрізняються одне від одного. 

Вказані процентні значення – це приблизні дані, що стосуються індивідуумів, а не 

домашніх господарств. 

Саме з цієї причини світовий вільний ринок, попри значні успіхи і стимули 

для розвитку, не варто пускати на самоплив, щоб він не повернувся до дикого 

лібералізму ХІХ століття. 

Так, держави мають меншою мірою діяти як підприємства, менше диктувати 

умови, більше демократизувати економіку і фінанси, та проте вони не можуть 

відвернутися від ринку. Вони мусять радше чітко визначити власні функції як 

арбітра, що визначає умови конкуренції і вимагає їх дотримання.  Держави мають 

усувати перешкоди і монополії, які залишають багатьох людей на узбіччі 

розвитку. Їхнім завданням є забезпечити як індивідуумів, так і народів базовими 

умовами, які дозволяють на основі рівності брати участь в економічному та 

соціальному розвитку. 

Усе це, зокрема в епоху глобалізації, коли економічна та соціальна політика 

стає все більш обтяжливою для людей, вимагає, щоб держави взаємодіяли між 
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собою з метою моделювання і структуризації економіки і фінансів з боку вимог 

права. Слід подолати не таку вже й віддалену загрозу пасивного підпорядкування 

динаміці і правилам, які зараз визначають функціонування світової економіки.  

Соціальна політика у Європейському Союзі сьогодні дійсно залишається 

однією з найбільш суперечливих тем. Між країнами-членами ЄС немає єдності, 

зокрема, щодо встановлення мінімальних соціальних параметрів. Перегляд цих 

підходів є важливою умовою для досягнення згоди щодо рівного старту у сфері 

конкуренції і більшої єдності у сфері соціальної безпеки, а також для заохочення 

молодих демократій Центральної і Східної Європи до функціонування у рамках 

Європейського Союзу шляхом запровадження власних соціальних систем. 

Досліджуючи проблеми нової організації праці і глобалізації ринків, можемо 

вказати вдалі способи вирішення проблеми безробіття: 

- подолання Маастрихтських критеріїв шляхом застосування політики 

заохочення інвестицій й оживлення ринку праці, що стане можливим при 

стимуляції попиту на товари і послуги з одночасним підпорядкуванням його 

економіці, що відповідає екологічним критеріям, а, відповідно, підвищує цінність 

не лише аграрного, а й туристично-культурного сектора; 

- продуктивна економіка, що процвітає і здатна до конкуренції на світовому 

ринку. А, відповідно, політика, що стимулює технологічні інновації, які б 

дозволили вести контроль зростання зарплати й оплати праці, щоб уникнути 

неконтрольованого зростання затрат на працю; політика, що сприяє створенню 

конкурентоздатних робочих місць і нових областей зайнятості; врешті, політика, 

що прагне до зниження податкового навантаження у зв‘язку з реформою 

податкової системи, щоб вона була більш справедливою і діяла як стимули до 

зростання зайнятості; 

- реформа середньої школи (у деяких державах вже доволі поглиблена) із 

збільшенням часу обов‘язкової освіти і новою профорієнтацією, яка б могла усім 

забезпечити шанс на участь у ринку праці. Тут не можна забувати, що освіта і 

підготовка є важливими завданнями впродовж усієї професійної кар‘єри людини; 
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- запровадження механізмів соціального захисту з метою мінімізації 

шкідливих ефектів структурного перетворення і стабілізації чи реформування 

ринку праці, зокрема стосовно знедолених людей чи осіб, які втратили роботу. 

Необхідно створювати для них умови для повернення до професійного життя, до 

прикладу, шляхом відповідної зміни кваліфікації; 

- усунення бюрократичних і законодавчих перешкод, які відбивають охоту до 

незалежної господарської ініціативи й інвестицій. У цій сфері слід зауважити, що 

у ситуації, яка винагороджує тих, хто досягає суттєвої вигоди на фінансовому 

ринку без чіткого соціального навантаження, раціональними були б інвестиції у 

виробничий сектор. Це б дозволило належно оцінювати працю найбідніших 

людей та зміцнити їхнє почуття власної гідності. 

 У зв‘язку з ситуацією, наведеною вище, коли метою є створення робочих 

місць, немає нікого, хто б не спостеріг, наскільки неминучим є підпорядкування 

фінансів і фінансистів закону, як шляхом перетворення фінансово-кредитних 

установ на банки розвитку, спрямовані, – якщо вживати терміни з галузі 

підприємництва, – на розвиток зайнятості і на надання послуг виробничому 

сектору. Для самого фінансового ринку це б забезпечило відхід від спекуляції 

заради самої спекуляції, подолання лихварських процентних ставок, надання 

кредиту усім бажаючим, а насамперед дрібним і середнім підприємцям, молоді і 

жінкам. 

Додатковим фактором може бути більша гнучкість робочого часу. 

Можливість його скорочення чи продовження виявилася б корисною як для 

підприємств, де це б вирішило організаційні і виробничі проблеми, так і для 

більшості працівників, які мусять узгоджувати професійну роботу з особистими і 

домашніми заняттями. Насправді, не гарантуючи повної оплати, таке рішення 

взамін забезпечило б кращі шанси на вдале використання вільного від 

професійної роботи часу, примножило би кількість робочих місць і уможливило б 

краще узгодження затрат і заощаджень підприємств. Це б виявилося 

взаємовигідним для усіх сторін, якщо б стало предметом договору, а відповідно – 
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якби сторони поділилися тими труднощами і вигодами, що випливають з 

реформи. 

 Метод збільшення гнучкості робочого часу наводить на думку про інше 

можливе рішення, якого, на думку багатьох, не можна оминути. Йдеться про 

розподіл оплачуваної роботи між актуально працівниками та безробітними. 

Реалізувати це можливо шляхом зменшення робочого часу без необхідності 

зниження оплати. Проте, ця процедура зовсім не є магічною. Вона застосовується 

в окремих галузях залежно від рівня безробіття у країні. Кількісні і якісні варіанти 

поділу праці змінюються залежно від ситуації. 

Проте, необхідно обов‘язково визнати, що політика нового визначення 

робочого часу для окремих посад не забезпечить повністю потреб повної 

зайнятості. Великі надії щодо нової зайнятості пов‘язані з розширенням і 

зміцненням «нового типу» діяльності, характерного для неприбуткових 

організацій. Це вже відомий у минулому вид діяльності, проте зараз він 

формується з огляду на нові потреби людей і суспільства. Йдеться про потреби, 

яких не може забезпечити ні держава, ні традиційний ринок. 

Цей сектор не слід вважати чужорідним нашаруванням, яке лиш випадково 

знижує рівень безробіття. Він становить частину соціальної тканини, вимагає 

визнання як натуральний вияв суб‘єктності суспільства і основна опора нової 

спільної демократії участі 208 . 

 Якщо недооцінювати неприбуткові організації, то це б означало не лише те, 

що ми ігноруємо їхній серйозний потенціал як норми форм зайнятості у 

публічних послугах, що надаються недержавними, автономними суб‘єктами 

(відновлення, захист і збагачення довкілля і культурної спадщини; міські послуги; 

управління соціальними місцями; послуги у сфері постійної освіти, опіки і 

допомоги людям...), а і їхню необхідність для покращення якості суспільного 

життя, для реформи патерналістської держави, де більшим чином цінують 

принцип субсидіарності. 

 Тут необхідно проаналізувати політику держави щодо «третього сектора», 

який вводить новий вияв культури праці. Принцип субсидіарності у роки 
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розвитку європейських «держав загального добробуту» приймали лише ті 

політичні сили, які діяли у християнському ключі, та лише до певної міри. 

Передусім, це були німецькі і голландські партії, які використовували цей 

принцип у створенні власних моделей соціальної держави 63 . Натомість, з ними 

боролися соціал-демократичні партії, які проголошували інституційну чи майже 

тотальну модель добробуту, тобто систему, у якій послуги і допомогу напряму 

забезпечує публічна адміністрація, застосовуючи принцип всеохопності. Щоб 

вивчити зв‘язки між третім сектором і субсидіаризмом, слід передусім вирішити, 

що ми закладаємо у поняття третього сектора і субсидіаризму. Це дозволить 

уникнути викривленого підходу до цього явища, на яке варто звернути увагу з 

приводу ефективності і продуктивності послуг, які надаються, а також з приводу 

розширення участі громадян у реалізації спільного добра 103; 121  
7
. 

При дотриманні реалістичного методу пізнання 242, с.65-68 , який визнає 

примат людини супроти будь-якого типу суспільства чи організації, постараємось 

якнайближче розглянути саму суть і спосіб існування третього сектора, 

відкидаючи підходи, у яких його пробують визначити через відношення до інших 

секторів, тобто державного і ринкового, або трактувати як відірвану від довкілля 

дійсність. 

Щоб краще зрозуміти автономію і специфіку третього сектора, потрібно 

звести і співвіднести його з його первинним суб‘єктом, тобто індивідуумом. Тоді 

ми уникаємо його трактування як чогось замкнутого у собі, або як суспільної 

мережі відношень, цінність якої губиться у всій системі, чи, зрештою, як 

соціального чинника виключно комплементарного характеру. Належним 

підходом, що дозволяє визначити, чим є третій сектор, є точка зору осіб, 

соціальних форм буття, що живуть у певному історичному контексті, вступають з 

ними у відношення, створюють різноманітні спільноти з метою належного 

задоволення своїх потреб. 

                                                           
7
 Вислів „третій сектор‖ вводиться на початку як операційна, а не визначальна категорія. Його значення 

уточнюється у ході опису дійсності. 



 93 

Реалістичний підхід, що передає пізнавальний досвід особи, що перебуває у 

соціальних відносинах, які характерні для третього сектора, – який, у свою чергу, 

пов‘язаний з іншими секторами, дозволяє стверджувати, що він є витвором не 

лише людської соціалізації, цілеспрямованості чи свободи волі, а й соціальної 

диференціації, яка властива розвинутому суспільству. 

 Серед сфер активності третього сектора слід вказати: соціальну допомогу, 

науково-технічні дослідження, навчання і виховання, здоров‘я й охорону 

здоров‘я, культуру і відпочинок, охорону історичної, мистецької і культурної 

спадщини, охорону і популяризацію природи, місцеву громаду, захист 

громадянських прав, професійні і робочі організації, міжнародну діяльність чи 

туризм. 

Для таких різноманітних форм діяльності слід вказати основні критерії, які 

вирізняють неприбуткові об‘єднання. Це: 

1. Формальна структура (статут і основа функціонування); 

2. Приватноправовий статус (це необхідна, проте недостатня умова, а 

тому слід дослідити склад правління і перевірити, чи більшість його членів не 

призначається чи не контролюється публічною адміністрацією чи 

підприємствами, бо у протилежному випадку попри приватний характер і 

формальну відмову від прибуткової діяльності об‘єднання не може вважатися 

неприбутковою організацією у прямому значенні) 32, с. 58-64 ; 

3. Самоврядування; 

4. Відсутність розподілу прибутку, що не означає, що об‘єднання не 

може заробляти, проте необхідно інвестувати в прибутки; 

5. Частка волонтерської роботи 32, с. 57-68 . 

Таким чином, третій сектор є сукупністю об‘єднань, які відповідають п‘яти 

вищенаведеним вимогам. 

Принцип субсидіарності стосується сфери стосунків між державою і 

суспільством. Цей принцип стверджує, що держава у стосунку до суспільства, як і 

до окремих громадян, сімей, проміжних груп, об‘єднань чи підприємств не 

повинна робити ні більше, ні менше, а лише підтримувати їх у їхній автономії. Це 
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поняття етимологічно походить з латинської мови – subsidium ferre, що означає 

надавати допомогу, забезпечувати захист. Цей принцип здійснює такі функції: 

- популяризаторську – зобов‘язує державу до підтримки інших суб‘єктів, щоб 

вони могли підтримувати окремих громадян у формуванні гідного життя для 

людини. 

- захисну – забороняє державі втручатися у сферу життя і діяльності 

суб‘єктів, якщо вони можуть автономно управлятися і належним чином 

виконувати свої завдання. 

 Якщо ці суб‘єкти не зможуть реалізувати власні завдання, за які вони 

взялися, своїми силами, наприклад, не впораються з обов‘язками виховання чи 

надання допомоги, принцип субсидіарності зобов‘язує державу шукати способи 

збільшення сил цих суб‘єктів таким чином, щоб збільшити їх автономію. Однак, 

держава не має брати ці завдання на себе. 

 Таким чином, принцип субсидіарності має подвійний вимір: з одного боку 

активізує державу або інший суб‘єкт, а з іншого – обмежує це втручання або 

захищає від нього у ході його реалізації. Дуже часто впродовж останніх років з 

приводу надміру державного втручання підкреслювали лише цю другу умову, 

таким чином, що принцип субсидіарності збігався з ліберальною політикою 

приватизації також у категоріях публічних витрат. Проте таке розуміння 

принципу субсидіарності є некоректним. Завданням політики є дотримання обох 

цих вимірів 83, с. 124 . 

 Третя функція – пробудження відповідальності суб’єктів. Вона захищає 

державу від переобтяження завданнями. У цій функції міститься обов‘язок, щоб 

держава відкидала завдання і зобов‘язання, які окремі громадяни чи інші 

спільноти хочуть на неї перекинути, хоча можуть самі з ними впоратися. 

 На підставі цієї функції держава може, наприклад, захищатися від вимоги, 

щоб при укладенні контрактів брати на себе пов‘язану з ними відповідальність. 

Окрім цього, вона захищає передусім державу, її систему допомоги, від надмірних 

претензій щодо відшкодування від громадян чи соціальних груп, оскільки 

ґрунтується на антропологічній передумові, за якою відповідальність за 
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формування свого життя несе дана особа і близькій цій особі світ, тобто сім‘я і 

проміжні соціальні групи. Так само відповідальність за вибори у соціальній 

політиці передусім лежить на місцевій структурі. 

Однак, цей вимір принципу субсидіарності може сприйматися у хибним 

чином і може полегшити втечу від відповідальності. Наприклад, Міністерство 

фінансів не може покликатися на першочергову відповідальність соціальних 

суб‘єктів, щоб уникнути надання допомоги у випадку обґрунтованих звернень, 

котрі однак занадто обтяжують державну казну. Так не має бути. Адже принципи 

субсидіарності не можна відділити від іншого принципу, яким є принцип 

солідарності, який вимагає надання допомоги у разі потреби. Фактом є те, що 

принцип субсидіарності дуже сильно підкреслює відповідальність суб‘єктів, які 

призводять до певної витрати. Легке витрачання не може стати правилом, навіть з 

виборчих мотивів. Витрата вимагає потім відшкодування expost з боку держави чи 

вищого органу. Таким чином, принцип субсидіарності зобов‘язує і до дії, і до 

самообмеження. 

З початку вісімдесятих років у багатьох європейських країнах державна 

система соціальної допомоги почала зазнавати щораз серйозніших труднощів, як 

фінансових (фіскальна криза), так і пов‘язаних з питанням задоволення 

підопічних (кампанії у пресі про нездорову систему бюрократизації чи про 

деперсоналізацію і дегуманізацію допомоги), з проблемою здатності реагування 

на нові форми бідності (наркотична залежність, емігранти з Європи без прав, які 

дає громадянство). Власне, тоді принцип субсидіарності почав набувати більшого 

визнання серед політичних утворень не християнсько-демократичного 

спрямування, які почали вбачати у ній ключ до оздоровлення соціальної держави 

й отримання більших прав для соціальних груп, пов‘язаних з суспільною сферою, 

яку визначають як третій сектор 63, 82 . Краще оцінити принцип субсидіарності 

допоміг процес об‘єднання Європи з усім спротивом, що виникав на рівні 

окремих країн-членів ЄС 222 . Усі країни-члени ЄС й організації Європейського 

Союзу хотіли побороти труднощі, які стали наслідком діяльності багатьох 
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громадян, котрі у референдумах щодо демократичної легітимності процесу 

об‘єднання висловлювалися негативно, посилаючись на принцип субсидіарності. 

Те, що прописано у різних документах, які видає Європейський Союз, у 

деклараціях урядів окремих країн і виборчих програмах численних партій ще не 

означає, що принцип субсидіарності набув чіткої оперативної форми або що всі 

надають йому однакового значення. Організаційні цінності і принципи, які 

користуються широким визнанням, проявляють радше тенденцію до втрати своїх 

значень і до прийняття суперечливих інтерпретацій. 

Як було згадано раніше, принцип субсидіарності забороняє втручатися у 

життя чи у сферу діяльності суб‘єктів, поки вони спроможні автономно 

виконувати свої завдання. Передусім цей принцип зобов‘язує державу до 

стимулювання і мотивації підпорядкованих йому суб‘єктів у всій їхній діяльності. 

За такого підходу держава перебуває на службі суспільства. Усе, що громади, 

громадські сили, підприємці, церкви, об‘єднання чи сім‘ї можуть зробити 

самостійно, не можна у них забирати. Це не означає, що держава має перейматися 

лише захистом і порядком, внутрішньою і зовнішньою безпекою. Принцип 

субсидіарності не означає «мінімізацію» держави 127; 189 . Він ще більше 

зобов‘язує державу до заходів, пов‘язаних з її характером соціальної держави, як і 

правової держави. Саме тому потрібно дбати про спільне благо, яке не випливає 

автоматично внаслідок діяльності «невидимої руки», з різноманітних інтересів 

різних осіб і груп. Держава має втручатися, щоб підтримувати і стимулювати різні 

суспільні підсистеми, а у кінцевому підсумку – громадян, розвивати власні 

ініціативи і докладати зусиль, щоб вони вдосконалювали свої можливості. 

Метою субсидіарної держави є підтримка соціальних структур і громадян, 

що діють в них, у згоді і здатності до започаткування і реалізації власних 

ініціатив. З цього випливає, що держава має підтримувати автономію 

громадянського суспільства, а також суттєво обмежувати власні повноваження 

прийняття рішень. Це означає, що окрім соціального характеру, держава має мати 

демократичний характер. Для цього необхідно надати територіальним одиницям 

не лише правові повноваження чи право на ініціативу, а й фінансові та 
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адміністративні засоби, необхідні для конкретного використання цих прав. 

Принцип субсидіарності вимагає від держави поділу законодавчих повноважень 

на абсолютне і конкурентне законодавство та поділу фінансових засобів у рамках 

цих повноважень. 

Державі, що керується принципом субсидіарності, можуть загрожувати дві 

пастки: пастка держави-сторожа і пастка держави-опікуна. Держава може робити 

занадто мало, випускаючи з уваги свої обов‘язки і призводячи до соціальної 

дезінтеграції, або надміру втручатися, пробуджуючи патерналістську 

ментальність. Цим слід сказати, що принцип субсидіарності не становить правової 

бази для прямого застосування, а є конституційним принципом, що вимагає 

інтерпретації 

Рада Європи у своєму заключному рішенні в Единбурзі констатує, що 

принцип субсидіарності - це «динамічний принцип, який слід застосовувати у 

світлі завдань, які поставлено у договорі. Він дозволяє розширити діяльність 

співдружності, якщо цього вимагає ситуація, або навпаки, вимагає її обмеження 

чи припинення, якщо ці дії є необґрунтованими» 65 . 

Відповідно, принцип субсидіарності є принципом повноважень, який не 

визначає змісту того, до чого окремі соціальні суб‘єкти мають прагнути у 

розумінні цінностей і цілей. Цінності і цілі залежать від того, як суспільство 

розуміє себе, і не можуть визначатися шляхом їх нав‘язування державою чи 

Європейським Союзом. Натомість, цей принцип вказує на основний критерій 

діяльності будь-якого соціального інституту чи системи. Цим критерієм є надання 

допомоги: кожна установа має бути готово надати допомогу іншій організації, 

якщо вона не зможе реалізувати своє завдання, проте надання допомоги має 

відбуватися таким чином, щоб організація, якій допомагають, могла збільшити 

власний рівень автономії. Це стосується усіх соціальних інститутів і об‘єднань у 

відносинах між собою, а не лише стосунків на рівні держава-громадянин. 

Застосування принципу субсидіарності до систем типу welfare для більшості 

європейських країн означає дуже глибокий процес зміни, зокрема, у напрямку 

розширення площин діяльності для організацій, які ми називаємо третім 
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сектором, а які різним чином народжуються з цих проміжних соціальних 

утворень, у яких відбувається особистий розвиток (сім‘ї, об‘єднання і т.д.). У 

світлі зроблених раніше висновків щодо двозначності способів застосування 

принципу субсидіарності очевидно, що за видимим схваленням самого цього 

принципу як основоположного критерію зміни систем типу welfare можуть 

критися різноманітні підходи, які можуть спричиняти результати, що значно 

відрізняються. 

Можемо виокремити три можливі концепції застосування принципу 

субсидіарності для реалізації з третім сектором. 

Перший напрям, який можна назвати приватизаційним, випливає з підходу, 

що бюрократична модель, типова для державного управління, є неефективною. За 

такого підходу державна бюрократія є дуже затратною, а тому її неможливо 

узгодити з прийнятним рівнем оподаткування, державного боргу і, зрештою, 

економічного розвитку. Ця модель є також усталеною, а відповідно не завжди 

здатна гнучко реагувати на змінні потреби. Тож необхідно підтримувати 

максимально широку передачу управління послугами як прибутковим, так і 

неприбутковим приватним організаціям. Державна адміністрація повинна 

виконувати лише такі завдання, як фінансова підтримка, контроль, гарантія якості 

послуг та, в крайньому випадку, втручання у ситуації, коли об‘єднання й 

організації не можуть впоратися з проблемами. Орієнтація на приватизацію є 

обґрунтованою з політичної (обмеження функціонального перевантаження 

держави), економічної (зниження затрат), етичної (більша соціальна 

відповідальність) точок зору 247, с.245 .  

Наступний, а саме, інституційний напрям, підкреслює, що обґрунтованість 

ведення державної політики залежить від рівня здатності забезпечувати потреби 

громадян. Тож внесок інших суб‘єктів, у тому числі третього сектора, має 

полягати на інтеграції чи «сприянні» державних послуг. Це дозволяє збільшити 

продуктивність державних послуг завдяки зниженню затрат. З цієї перспективи 

регулювання є необхідним у тому значенні, що діяльність цих суб‘єктів, при 

дотриманні принципу автономії і самоуправління, потрібно стимулювати 
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методами заохочення і покарання таким чином, щоб вони співпадали з 

принципами державного планування 205 . 

Останній, плюралістично-соціальний напрям, ґрунтується на тезі, що модель 

welfare state не лише не може ефективно й успішно управляти соціальними 

послугами, а й діє як фактор, що обмежує проміжні структури між державою і 

громадянином. Третій сектор становить новий соціальний проект. Він виражає 

новий спосіб життя у суспільстві, у міру того, як все чіткіше він ставить на перше 

місце «почуття людської гідності, солідарності, зв‘язок між свободою і 

відповідальністю, беручи на себе тягар повної автономії, що легітимізується 

реалізацією спільного блага» 79, с. 202 . 

З юридичної точки зору можемо стверджувати, що необхідним є перехід від 

«концесійного» порядку до «нормативного» порядку. Суб‘єкти третього сектора, 

щоб здобути правосуб'єктність, не мають підлягати регулюванню з боку держави, 

яка надає їм право на існування й ведення діяльності, а мають бути впроваджені 

до системи, яка визнає їх з огляду на саме їх існування, з дотриманням критеріїв 

справедливості, які закріплено певними процедурами. У такій перспективі 

держава на різних інституційних рівнях має бути загальним координатором, який 

приймає обов‘язкові для виконання рішення 83 . 

Кожен з цих напрямів слід співвіднести з іншим підходом до теми соціальної 

політики і наданням переваги іншій моделі програмування. Досить імовірно, що 

прихильники інституційного напряму будуть підтримувати модель 

програмування порядку «синоптичної раціональності». Ця модель ґрунтується на 

таких принципах: 

- особи, що приймають рішення, володіють повною інформацією про 

проблеми та про засоби; 

- реалізація проекту проводиться за лінійною логікою і на цій підставі 

виконавці виконують рішення, які приймаються на рівні програмування, без їх 

модифікації; 

- для будь-якої проблеми існує відповідне і передбачуване рішення, яке 

можна прийняти на підставі критеріїв технічної раціоналізації. 
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За такого підходу програмування має принципово наказові функції, а основна 

проблема зводиться до контролю виконання визначеного рішення 179 .  

Як бачимо, тут йдеться про модель програмування, на яку досі опиралася 

модель welfare, і яку мусимо вважати застарілою. Можна сказати, що 

інституційний підхід призводить до порушення принципу субсидіарності, 

оскільки у ньому враховується й оцінюється лише вплив на продуктивність, 

пов‘язаний з поділом праці, а не враховується особистий вимір. 

Прихильники напряму приватизації в області програмування приймають 

модель «постійного розвитку». За такої перспективи програмування полягає на 

виборі відповідного шляху чи засобів, які можуть змінюватися чи модифікуватися 

у разі непередбачуваних наслідків. Такий підхід передбачає постійний пошук 

найкращого рішення у реалістичній оптиці, яка постійно узгоджує цілі і засоби 

232 . Тут виникає небезпека виправдання таких виборів, які в ім‘я принципу 

особистої відповідальності і максимально вдалого розміщення наявних засобів 

можуть протиставлятися принципу солідарності. 

Враховуючи ці дві перелічені загрози, прихильники плюралістично-

соціальної орієнтації пропонують «третій» підхід до програмування, який 

визначається як mixed scanning. 97  

За такого підходу пропонується розрізняти основні рішення, що стосуються 

базових напрямків і цілей, та рішення, скеровані на розвиток, завдяки яким 

основні рішення запроваджуються у практику шляхом постійної підгонки, проте 

відповідно до їх цілей. Таким чином, постійне врахування довгострокових цілей 

аксіологічного характеру дозволяє виправляти можливі побічні ефекти шляхом 

корекції, яка постійно відкрита до інновацій. По відношенню до залучення 

приватних чинників ця методика програмування закладає основу, яку ми можемо 

назвати основою «конструктивного діалогу» у тому значенні, що вона вимагає 

відкритої конфронтації і позиції взаємного «навчання» у перспективі загального 

інтересу чи загального блага. Організаційною мовою можна сказати, що 

прийняття критерію субсидіарності як керівного принципу дає позитивні 
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результати тоді, коли відповідні публічні інститути застосують більш делікатні 

форми координації на етапі проектування і реалізації допомоги чи послуг 29 .  

Це означає, що відношення взаємної чи мережевої залежності, запроваджені 

моделлю, що ґрунтується на принципі субсидіарності, можуть належним чином 

функціонувати лише тоді, коли до форм координації «шляхом стандартизації» і 

«за допомогою програми» додасться координація «шляхом взаємного 

пристосування» 179, с. 234 . Це тип координації, який вимагає, щоб відношення 

між сторонами були постійними, двосторонніми, щоб вони прагнули до 

визначення засобів, які вносить кожен суб‘єкт, та до розробки спільних цілей з 

урахуванням таких критеріїв: 

- продуктивність (що трактують як ситуація, у якій неможливо обмежити 

витрати на послуги без обмеження кількості чи якості); 

- здатність до задоволення потреб і вимог споживачів; 

- повага до їхньої свободи вибору;  

- рівність, що трактується як ситуація, у якій вирішальним критерієм для 

використання допомоги чи послуг є потреба, а не продуктивність, соціально-

економічний статус, раса, стать чи релігія 162 ; 

- максимально гармонійний розвиток усіх вимірів особистості. 

Присутня сильна залежність у функціонуванні між державою і третім 

сектором настільки, що у випадку скорочення присутності неприбуткових 

організацій, то у багатьох сферах суспільного життя відбулося б різке зниження 

масштабів й ефективності публічних програм. Проте не існує відповідної моделі 

регулювання цих стосунків. Поза сферою діяльності правового інструменту, яким 

є держава, майже у всіх випадках ці стосунки вирізняються нечіткістю, або й 

наявністю суперечностей. Вони більше підпорядковуються логіці політичного 

консенсусу, аніж зрозумілим правилам гри 205 . 

Дослідження впливу політики на організації третього сектора наразі 

перебувають на початковому етапі, але висновки, що з них випливають, 

показують, що значна частина третього сектора занепокоєна можливими 

наслідками запровадження через державну політику нової моделі, зокрема по 
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відношенню до менших і менш формалізованих організацій 33  (докладніше – 

див. 236 ).  

Побоювання є такими: 

1. Доступ до системи матимуть більші і забюрократизовані організації, що 

буде спонукати малі організації до розширення коштом їх актуальної ролі, 

культури чи способу організації внутрішніх структур. У такому випадку, 

«споживачів» могли б знаходити постачальники, які мають власні інтереси, а 

великі організації могли б перенести свою діяльність у ті сфери, де раніше вони 

не функціонували, коштом груп, які мають сильні зв‘язки з даною територією. 

2. Замовлення, зокрема у формі трудових договорів, ведуть до уподібнення 

третього сектора до державних організацій, які їх фінансують. Посилилася б 

тенденція до, так званого, організаційного ізоморфізму 202 . Організаційний 

ізоморфізм це уподібнення неприбуткових організацій до адміністрації, з якою 

вони співпрацюють, наслідком чого стає їх бюрократизація 165 . Якби ці 

побоювання справдилися, то відбувся б новий рух у напрямку до ієрархічних 

форм організації. Це може призвести до зниження кількості волонтерів і 

благодійників. 

3. Організації третього сектора створюють все більш численні незалежні 

комерційні організації і щораз більше залучаються до стосунків комерційного 

типу 218 . Наприклад, частина американського сектора охорони здоров‘я дуже 

слабо диференціюється за критерієм прибуткова/неприбуткова організація 56 . 

4. Фінансування волонтерських організацій може ґрунтуватися на 

трудових договорах, що передбачає зростання маргіналізації тих заходів, що 

базуються на підряді чи інших договорах цивільного права. Серед діяльності, яка 

за такого підходу опиняється на узбіччі, виокремлюємо інформацію й об‘єднання 

людей, що слугують зміцненню громадянського суспільства, а відповідно – 

зростанню можливостей контролю послуг. 

Якщо ці побоювання виявляться слушними, то малі об‘єднання отримають 

найменше користі від нової політики, або й взагалі можуть опинитися у тіньовому 

сегменті 40 . Гіпотезу нової маргіналізації організацій, що ґрунтуються на 
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принципі мережі, потрібно сприймати серйозно, оскільки вона означає 

перенесення функцій і послуг, які вони виконують, до четвертого сектора, тобто 

до допомоги з боку сімей, які почувалися б переобтяженими, зокрема, у 

складніших життєвих ситуаціях 61 .  

Цю проблему можна спробувати вирішити трьома способами. 

Перший спосіб полягає у наданні можливості придбання послуги 

споживачем за допомогою ваучера. Таке рішення зустрічаємо у британській 

системі служби здоров‘я, де групам лікарів первинної допомоги, організованим на 

місцевому рівні, надали індивідуальні бюджети. Окружна медична влада більше 

не укладає договорів для цілого округу і на тривалі терміни, а це роблять окремі 

групи залежно від потреб. Проте й у такій моделі опорною точкою залишається 

ринок і малим організаціям третього сектора загрожує перетворення на 

комерційні організації. 

Друге рішення полягає у створенні самими організаціями третього сектора 

мереж, які б сприяли збільшенню можливості надання послуг та їхніх зростання 

контрактних можливостей. Це може бути промислова група чи консорціум. У 

випадку промислової групи мережі створюють навколо більших організацій, які 

мають кращі можливості отримання контрактів і діють як посередники малих 

організацій чи як їх субпідрядники. Більші організації у цій моделі можуть також 

забезпечити малим організаціям інформаційну допомогу й інфраструктурні 

послуги, які дозволяють уникнути бюрократичних обтяжень, які вимагають 

замовники з державного сектора. Пов‘язана з цією моделлю проблема полягає у 

небезпеці поглинання менших організацій більшими. Вирішення цієї проблеми 

забезпечать власні консорціуми малих організацій 42 . Ця модель є дуже цікавою 

і перспективною, хоча вона й наражається на загрози, що випливають з 

можливого обмеження фінансування з боку державного сектора. Консорціуми 

організацій третього сектора, які не надають послуг, а ведуть діяльність, що 

слугує формуванню демократичної свідомості, можуть зазнавати подальшої 

маргіналізації. 
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Третім рішенням є модель реалізації довіри з боку держави. Держава 

займається підтримкою мережі об‘єднань не лише з метою збільшення 

можливості вибору між послугами, але й заради зростання прямої демократичної 

активності, у тому числі, щодо проблем, пов‘язаних з виникненням 

мультиетнічних і мультикультурних спільнот, діючи при цьому таким чином, щоб 

обмежити типові для мереж «невдачі». 

Порівнюючи розвиток неприбуткового сектора у Польщі та в Україні, можна 

виявити проблеми і загрози для цього сектору, наявні в інших частинах Європи, 

попри різницю у шляхах, якими ці дві країни впродовж десятиліть йшли по 

відношенню до інших країн Західної Європи. 

Неурядовий сектор у Польщі формувався під впливом характерного для 

багатьох суспільних і громадських рухів механізму саморозвитку й освіти. 

Характерний для Польщі фактор полягав у «роботі від основ» – суспільній 

діяльності частини суспільства, яка з різних причин, продовжуючи етику 

солідарності чи інтелігенції, реалізуючи контркультурну етику, а також з огляду 

на власні інтереси і необхідність самооборони своєї життєвої ситуації, вирішила 

самостійно формувати підвалини соціальної самоорганізації 118 . 

В Україні участь у роботі неурядових організації має дещо інший характер, а 

також характеризується іншою мотивацією громадян. Роки комуністичного 

правління призвели до того, що бракувало основних засобів, необхідних для 

вільного функціонування громадянського суспільства і неурядових організацій. 

Суспільна робота асоціювалася з обов‘язками щодо держави, а громадяни з 

недовірою ставилися до різноманітних соціальних організацій. Існувала певна 

кількість неурядових організацій, але вони перебували під опікою держави, а, 

відповідно, не сформували самоорганізаційних за своєю суттю структур, які 

становлять основу громадянського суспільства 188 . 

Визначення осіб, що беруть участь в активності неурядових організацій 

Польщі й України, спричиняє певні проблеми, хоча б з огляду на те, що категорії 

визначення активних громадян, не є однозначно визначеними. 
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У Польщі середнє об‘єднання налічує 35 осіб. Пам‘ятаємо, що для 

заснування об‘єднання, яке підлягає реєстрації, потрібно не менше 7 осіб, 

натомість для створення звичайного об‘єднання достатньо 3 осіб. Проте, таких 

організацій, які складаються менш ніж з 7 членів, є лише 4%. Чотири з десяти 

об‘єднань налічують 7-30 членів, а наступні 37% налічують 31 – 100 членів, а 

лише кожна десята з таких організацій налічує 100 – 250 членів. Членською 

базою, що перевищує 250 осіб, можуть похвалитися лише 5% об‘єднань 204, 

с.66 . 

В Україні відповідно до закону про громадські об‘єднання за 2013 рік 

членами громадських об‘єднань можуть бути лише фізичні особи, а членами 

громадського товариства можуть бути також юридичні особи.
8
 В українських 

нормах не прописано спеціальних вимог щодо членства у фонді (благочинній 

організації). Щоб заснувати громадське об‘єднання, необхідні дві особи, а для 

фонду достатньо однієї особи відповідно до закону про харитативні та благодійні 

організації за 2012 рік (в українській юридичній літературі слова «харитативна 

організація» і «благодійна організація» мають дуже подібні значення. 

Відповідниками цих слів у Польщі є «харитативна організація» і «фонд 

(«фундація»). 

Результати проведених в Україні досліджень неурядових організацій 

показали, що 77% неурядових організацій задекларували, що вони фактично 

мають членів (хоча за українським законодавством усі неурядові організації 

мають мати членів. Від 1 до 10 членів налічують 16% неурядових організацій, 

27% неурядових організацій стверджують, що вони об‘єднують 11 – 30 членів, 

20% організацій об‘єднують 31 – 50 членів, 7% об‘єднують 51 – 70 громадян, a 5% 

неурядових організацій активних громадян налічують вже 71 – 100 членів. Великі 

організації, що налічують понад 100 членів, становлять 25% неурядових 

організацій 19, с.25 . 

                                                           
8
Українське законодавство передбачає два різні організаційно-правові форми неурядових організацій: громадська 

організація або громадське товариство. Згідно з цим законом, неурядовою організацією можна назвати об'єднання, 

засновниками і членами якого є фізичні особи, а засновниками громадського товариства можуть бути тільки 

юридичні особи та фізичні особи. 
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Третій сектор, який не володіє великою кількість фінансових ресурсів, в 

основному опирається на безплатну працю добровольців – членів позаурядових 

організацій або волонтерів 177, с. 13 . 

Волонтерську активність розглядають як спосіб виходу на ринок праці (це 

перспектива для, насамперед, молодого волонтера) чи форму зниження безробіття 

(це – структурна перспектива, у тому числі, елемент державної політики). За 

такого підходу волонтерство – це, передусім, спосіб створення нових робочих 

місць. 

У Польщі можна спостерігати зростання популярності зовнішнього 

волонтерства: в даний час, підтримкою з боку осіб, що не належать до організації 

і не є членами її правління, а вирішили безплатно підтримувати її діяльність, 

користуються вже 55% неурядових організацій. 

В Україні діяльність волонтерів регулюють законом про роботу волонтерів за 

2011 рік 5 . Згідно із законом, для можливості роботи з волонтерами, неурядова 

організація має отримати дозвіл набути спеціального статусу волонтерської 

організації. У роботі на користь неурядової організації в Україні в середньому 

беруть участь п‘ять волонтерів, трохи більше їх у фондах – дев‘ятеро. У 

середньому, волонтер присвячує роботі шість годин на тиждень. Найчисельніша 

група, яка бере участь у безплатній робот на користь неурядової організації – це 

бенефіціари (35%), молоді студенти (17%), літні люди (12%), та домогосподарки 

(10%) 19, с.27 . 

Спостерігаємо, що участь громадян України у волонтерській активності 

залежить також від соціальної та політичної ситуації. Волонтерський рух, що 

розвивається, значною мірою підтримує, а в окремих випадках навіть замінює 

діяльність держави. На жаль, досліджень масштабу участі українців у 

волонтерській діяльності не проведено. 

У неприбутковому секторі варто подолати закоренілу статистичну і 

центристську ментальність. Така ментальність пригнічує свободу вираження 

соціальної суб‘єктності, обмежуючи неприбутковий сектор лише допоміжними 

формами, і не сприяє виникненню нового економічного полюса, який би міг 
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одночасно взяти на себе залучення громадськості й економічні завдання, 

стимулювати діяльність у гармонії з традиційним ринком, формуючи розвиток 

його функцій у напрямку забезпечення суспільного блага. 

Іншим шляхом, якого не можна поквапливо перекреслити, бо він може бути 

корисним для уникнення нового безробіття чи для збільшення можливостей 

працевлаштування – це розкриття зайнятості у тіньовій сфері і поступова її 

ліквідація внаслідок прозорості економіки. Забезпечення цього здійснюється 

шляхом підвищення доступності раціональних кредитів, інформації, ширших 

ринків, нових технологій, збільшення можливостей професійних навиків на 

технічному й управлінському рівні, кращих структур. 

Потрібно також розглянути можливість утримання з податкової бази усіх 

оплат, здійснених фізичними особами, що мало би позитивний вплив на соціальне 

страхування. 

До того ж, не варто нехтувати наступними методами: 

– кращим використанням європейського соціального фонду, якого 

використовують дуже рідко, зокрема, у регіонах з високим рівнем безробіття; 

– зміцненням правових рамок для захисту від насилля, зловживань, 

лобіювання та трастів, а, відповідно, для захисту вільного ринку і здорової 

конкуренції; 

– діалогом і співпрацею усіх суспільних та політичних сил. Від цього 

насамперед залежать: визнання гідною роботи без оплати, гуманістична 

організація роботи, тобто з орієнтацією на сімейні цінності, природне і моральне 

середовище, – гармонізація доходів від роботи і соціального доходу, з метою 

формування соціально корисної роботи, стимули, що спрощують перехід від 

повного чи часткового безробіття до регулярного трудового зв‘язку. 

Перспектива роботи для усіх приводить нас до теми соціальної держави та її 

реформи, оскільки праця становить один з найважливіших її пунктів. Справді, 

соціальна держава, як і держава соціальної безпеки для усіх, завжди розглядалася 

як неможлива без одночасної реалізації загальної можливості праці для 
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працездатних осіб. Тому у програмах такої держави завжди передбачалося, що 

метою має бути високий і стабільний рівень зайнятості. 

Це постійний виклик для будь-якої соціальної держави, що зберігає свою 

ідентичність серед коливань економічного розвитку, серед постійних змін у сфері 

зайнятості, у процесі формування глобального ринку, який щораз більше 

піддається на гіперліберальні інтриги. Насправді неможливо серйозно 

розмірковувати про майбутнє Welfare, не турбуючись про працю для усіх. 

Коли йдеться про реформу соціальної держави, то не йдеться лише про її 

корекцію, зокрема, якщо про наявну у ній несправедливість, етичну і програмну 

кризу. Існує також потреба її поширення на ті категорії громадян, які були з неї 

виключені, або, як-от емігранти – щойно лиш поступово включаються до ринку 

праці з вигодою для всієї країни. Зрештою, існує завдання, щоб зробити їх у 

більшій мірі, у створенні національного багатства, у плануванні, в управлінні і 

розпорядженні основними соціальними послугами – виявом широкої соціальної 

суб‘єктності. Соціальна держава має оцінити ресурси жертовності і солідарності 

сім‘ї, проміжних структур, неприбуткових організацій відповідно до належної 

інтерпретації принципу субсидіарності. 

Важливою є проблема фінансування соціальної держави – як з багатьох 

причин виглядає як квадратура кола, зокрема з огляду на зростання матеріальних і 

якісних потреб. Тут не існує відповідного і чіткого рішення за допомогою 

зменшення соціальних витрат, які і так є недостатніми у певних секторах. 

Однозначно варто усувати надмірний патерналізм у всіх формах, надмірні 

витрати, несправедливі привілеї, надмір захисту стосовно одних категорій 

коштом інших, погане управління людьми і ресурсами. Можна знайти ресурси 

завдяки реформі компенсаційних виплат, анулюванні фальшивих пенсій по 

інвалідності, обмеження окремих пенсій і більш ранніх пенсій, за допомогою 

менш захланної податкової системи. 

Успішнішим рішенням для фінансування соціальної держави є передусім 

запуск політики зайнятості, виробничих і конкурентних інвестицій, утворень, 

покрашення професійних навиків. У цьому питанні не треба забувати, що високі 
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затрати соціальної держави значно випливають з витрат на страхування від 

безробіття і допомоги безробітним. Окрім цього, такі проблеми можна вирішити 

завдяки структурним і соціальним реформам у відношеннях між державою, 

суспільством і ринком. За такого підходу, окрім економії і пошуку нових ресурсів, 

полегшується більш раціональне управління і здобувається більший контроль за 

соціальними послугами з боку суспільства. 

Таким чином, принцип субсидіарності міститься у принципі солідарності, як 

її конкретне вираження. Якщо індивідууми і менші спільноти мають автономію, 

то принцип субсидіарності пояснює, як макросуспільство чи керівна спільнота 

мають реалізувати свою солідарність з конкретними особами і з різними 

соціальними групами. Це також пояснює, як індивідууми і менші спільноти мають 

будувати свої стосунки з макросуспільством, щоб досягнути своєї основної мети у 

рамках мети політичної спільноти. 

Насамперед треба віддати належне здобуткам соціальної держави, проте не 

можна оминути її надмір і зловживання, коли вона набирає форму держави, що 

вироджується у надмірно патерналістську державу. 

Якщо вже йдеться про пропозицію вирішення кризи патерналістської 

держави, то керуючись наведеними аргументами і усвідомлюючи минулий і 

наявний досвід, варто: 

а) Враховуючи неоднорідність послуг на території країни, необхідність їх 

поширення з метою забезпечення рівності громадян у праві на підтримку і 

соціальну безпеку не має неправильно інтерпретуватися – її не можна плутати з 

одержавленням цих послуг. 

б)Термінова необхідність поширення різноманітних соціальних послуг не 

має відділятися від негайної реакції на потреби, які мають індивідуальний, а не 

стандартний характер. Людину не можна звести до деперсоніфікованого елементу 

маси, її не можна звести, як ми вже згадували, до анонімного суб‘єкта піклування. 

Це зумовлює необхідність відкриття ширшої перспективи і більшої оцінки 

«суб‘єктності» суспільства. Там, де громадянське суспільство, фактично і 

юридично, більше бере участь у реагуванні на потреби людини, бо воно є 
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ближчим до них, краще їх знає і краще дає собі з ними раду, держава не має 

безпосередньо втручатися, вдираючись у чужу сферу компетенції і безпідставно 

беручи на себе відповідальність різних соціальних суб‘єктів – сім‘ї, церков, 

індивідуумів, волонтерів, проміжних спільнот. Держава має радше заохочувати, 

стимулювати, підтримувати дії й ініціативи, зосереджуючи ресурси, координуючи 

зусилля і втручаючись через свої інститути лише тому, що з різних причин 

індивідууми чи соціальні групи очевидно не справляються з реалізацією своїх 

завдань. 

в) В організації соціального захисту держава не може послідовно опиратися 

лише на свої інститути, ігноруючи ресурси суспільства, яке, у результаті, є 

першим суб‘єктом відповідальності за соціальний захист. Те, що покликане 

служити громадськості, не потрібно плутати з тим, що є «державним», і це не 

виключає приватну ініціативу і вільний ринок. Ще більш чіткою метою задля 

дотримання вимог солідарності і субсидіарності видається інтегрована система 

соціального захисту або ж «система», яка не пригнічує, а максимально високо 

оцінює суб‘єктність суспільства, зокрема суб‘єктність проміжних спільнот 

(кооперативів і вільних об‘єднань громадян), які діють, наприклад, у площині 

страхування, у рамках публічної програми соціальних послуг, у міру 

можливостей, у всіх його елементах (визначення потреб, визначення цілей, 

уточнення цілей і засобів) з дотриманням автономії у веденні діяльності та 

управлінні.  

Соціальна політика повинна мати у своїй основі відновлення ідеї, яку вона 

мала б виражати, а це, насамперед, ідея громадянського суспільства, а не певного 

політичного класу чи централізованої держави. Таким чином, діяльність на 

місцевому рівні, діяльність первинних і проміжних суб‘єктів заради добробуту не 

є вже реалізацією розпоряджень зверху, а первинними джерелами організації і 

відповідальності навколо соціальних завдань. Це не означає, що держава повинна 

зникнути. Вона має зберегти за собою конкретніше завдання, яке більше 

зосереджене на гарантуванні і регулюванні взаємодії між різними суспільними 

суб‘єктами, ніж на прямому управлінні всіма послугами чи їх більшістю. 
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Насправді, з огляду на необхідність нової, солідарнішої та ефективнішої, системи 

соціальної безпеки, здатної краще реагувати на зростання кількісних і якісних 

потреб, які не задовольняються належним чином ні з боку держави, ні з боку 

самого суспільства, ні з боку самого ринку, варто дати поштовх, як вважають 

корифеї, новій синергії взаємодії, народженій із здорової конкуренції між різними 

типами солідарності, між великими секторами – державним, публічним, 

приватним ринковим, громадським, приватним неприбутковим – у приватних 

рамках і з гарантіями, які належать до компетенції держави, відповідно до різних 

рівнів реалізації. 

Солідарний федералізм − це привілейований спосіб кращої реалізації реформ 

соціальної держави, оскільки він відкривається не лише на нову економічну і 

соціальну політику, але й стосується також питання коштів, необхідності 

глибшого пристосування демократії до управління публічними справами за 

посередництва суб‘єктного суспільства. Цей спосіб включає або й виходить за 

рамки звичайної реорганізації центральних органів державного управління, 

демократичної реформи традиційних проміжних органів, створення суспільної 

думки без маніпуляцій з боку олігополії засобів масової інформації. 

Рішення, яким є солідарний федералізм, наразі становить вимогу суспільства, 

яка на усіх рівнях стає все більш складним на національному та світовому, 

регіональному і трансрегіональному рівнях. Це відбувається внаслідок 

виникнення нових соціальних, економічних, комунікаційних мереж, розвиток 

яких стимулюють останні здобутки інформаційно-комунікаційних і 

мультимедійних технологій. 

Схоже, що ускладнення проявляється через подвійну динаміку: 

децентралізацію політичних «ресурсів», яка за будь-яких умов буде вдалою, 

зокрема у ситуації плутанини і змін, які потребують локального вирішення і 

швидких рішень; і глобалізацію, яка спонукає різні політичні інститути набирати 

форм, що відповідають таким інститутам у твореній політично єдиній Європі та 

різним світовим інститутам. 
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Неминучість нового вираження окремих ступенів влади у поєднанні з їх 

регіональною децентралізацією за своєю суттю не означає руйнування політичної 

єдності країни. Її метою є просте скорочення державних інститутів, їх наближення 

до громадян, зростання участі і контролю з їхнього боку. 

Саме тому ідея солідарного федералізму, яка визнає домінуючу позицію 

держави і передбачає інституційний вияв системи публічної влади, що виходить 

знизу, не відмовляється від центрального уряду. Центральний уряд є останньою 

інстанцією на найвищому рівні, завданням якої є реалізація тієї солідарності, 

котра залишилася нереалізованою на нижчих рівнях. Для узгодження такого 

уряду з різними федеративними утвореннями корисним видається створення 

палати, що представляє регіони і різні місцеві адміністрації, проте без 

дублювання повноважень і з належною взаємодією. 

Таким чином, реалізація солідарного федералізму означає неминуче 

запровадження горизонтальної системи автономних взаємозалежностей з 

центральною координацією. 

 Перехрестя різних сфер солідарності забезпечить відповідний баланс 

принципу солідарності з принципом субсидіарності, з одного боку – без 

надмірного патерналізму, що підтримується державними гарантіями і 

фінансуванням, а з іншого боку – без анахронічного ізоляціонізму регіонів. 

Функція центру залишиться основною у сфері визначення податкової бази і 

системи платежів для уникнення некоректної податкової і фінансової конкуренції, 

з передбаченням можливості запровадження підвищення платежів окремими 

регіонами за власний кошт 70 . 

Зрештою, згадуючи про цілі ефективної федералістської реформи, ніхто не 

заперечує необхідності блискавичної підготовки управлінських кадрів та 

адміністраторів, які б могли реалізувати таке завдання. Це вимагає технічної і 

моральної компетентності, а також гнучкості. 

Проблеми, які ми зачепили, є настільки складними і мають настільки велику 

вагу у західних демократіях, що вимагають залучення сил усіх соціальних 

партнерів. Ці сили можуть конкурувати й ефективно взаємодіяти при вирішенні 
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цих проблем лише у рамках нового соціального договору, нової згоди щодо 

спільних цінностей. 

Проте, кожен помічає, наскільки сильними є ідеологічні конфлікти між 

різними духовними групами і сторонами політичної гри. Видається, що ці 

суперечності неможливо подолати. Мало хто вірить у можливість знайти на 

спільній площині основу для конструктивного діалогу. 

Тож фундаментальним питанням у перспективі невідкладних реформ 

соціальних інститутів і соціальної держави та з огляду на безробіття є питання 

можливості і якості нового соціального договору. 

Власне, ця проблематика знаходиться у центрі багатьох політичних 

філософій, зокрема неолібералізму і комунітаризму. Для неоліберальної теорії 

Джона Роулза, а також для теорій Джеймса Б‘юкенена 182 , Брюса А. Акермана 

22 , характерними видаються: a) постулат аксіологічного плюралізму, який є 

нескоротним та спричиняє конфлікти, перешкоджаючи у співпраці на підставі 

спільної концепцій хорошого життя; б) скептицизм щодо можливості 

раціонального вирішення конфлікту різних концепцій блага; в) обмеження етики 

до мінімуму публічної етики, яку можна забезпечити шляхом договорів і діалогу. 

Серйозним дефектом більшості неолібералізмів є той факт, що вони не є такими 

етично нейтральними, як самі себе рекламують. Дискваліфікуючи етичні 

переконання громадян як такі, що не піддаються впливу і раціональному захисту, 

а, відповідно, неминуче суб‘ктивні, вони апріорі заявляють, що істини не існує і 

людина не шукає істини. Та цим неоліберали водночас всіляко принижують 

власну позицію. Чому ж слід визнавати і поважати права людей, які прагнуть до 

суб‘єктивних цілей без раціонального обґрунтування? У сфері «комунітаризму», 

який полемізує з неолібералізмом, домагаючись відновлення цінності спільноти, 

як елементу, який неминуче зумовлює рішення громадян, з‘явилися мислителі, які 

відрізняються своїми поглядами, і не всі погоджуються з такою їх класифікацією 

(наприклад, A. Макінтайр 170 , Ч. Тейлор 235 , М. Сандел 220 , Р. Белла 38 , Д. 

Белл 37 ). У будь-якому разі, видається, що жоден з діячів комунітаризму не 

відкидає повністю принципів неолібералізму, тобто індивідуальних істин. Загалом 
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можна зауважити, що спільнота протидії процедурному неолібералізмові ніколи 

не була чітко визначена. Вона має сформуватися на основі спільних цінностей, що 

передують рішенням громадян, визначають їх ідентичність і становлять критерій 

того, що є справедливим. У цьому питанні неоліберальна філософія має нагоду 

заперечити, що за такого розуміння спільнота нездатна до критичної рефлексії 

щодо бази універсальних розумових принципів і може стати джерелом 

дискримінації. Слід визнати, що комунітаристи не помиляються, коли 

звинувачують ліберальну концепцію раціональності, тобто раціональний 

розрахунок власних інтересів, оскільки така концепція є руйнівною для будь-яких 

проявів життя у єдності. 

Чи у сучасній ситуації плюралізму, яка демонструє тенденцію до 

розмежування підходів, можливо ще досягнути згоди? А якщо так, то на чому 

така згода ґрунтуватиметься? Якщо ми прагнемо до політики зайнятості для усіх, 

соціальної держави для усіх, соціальної держави для усіх, реформи соціального 

федералізму, то виявляються даремними соціальні договори, що ґрунтуються на 

утилітаризмі (наприклад, Д. Готьє) чи на ідеології максимальної універсалізації 

(до прикладу, Дж. Роулз). Якщо залишити формулювання, які становлять 

спадщину модерністської філософії, що відділяє етику і культуру від політики, 

будучи невпевненою у пізнанні об‘єктивної істини й об‘єктивного блага, то 

увиразнилися б конфлікти і нерівності між соціальними сторонами. Забракло б 

аксіологічних, загальноприйнятих основ держави, які є етично та культурно 

наповненими. Якщо за самою своєю суттю відповідна суб‘єктна концепція добра 

не є раціонально обґрунтованою і дійсно існують лише індивідуальні інтереси, то 

на чому має ґрунтуватися публічна етика - на радикально вільних й автономних 

суб‘єктах, чи на утилітаристичних орієнтаціях? Якщо б дійсно так було, то 

можливі нові «правила гри», на які слід би було покликатися, щоб надати 

кожному право діяти за власним розумінням добра і врятувати сучасні демократії, 

втратили б сенс. Для чого комусь потрібно було б їх дотримуватися, якщо 

особисте благо немає змоги раціонально обґрунтувати? Немає жодних причин, 

щоб діяти згідно з їх формулою. 
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Тож, якщо громадяни, як хотів би Дж. Роулз, для участі у суспільній системі 

змушені «розчинитися» в універсалістській неупередженості аж до такого рівня, 

щоб прийняти публічні правила, які є обов‘язковими для усіх, але не залежать від 

власної концепції добра, то хіба ж можуть вони бути обов‘язковими для 

виконання, якщо стосуються всіх, а водночас – нікого? 

«Шляху для порятунку» не дає ні «контрактуалізм інтересів» (утилітарних 

суб‘єктів, радикально вільних суб‘єктів чи тих і тих), ні також «контрактуалізм 

ідеалів» Роулза, створений під впливом Канта. Потрібною є менш скептична згода 

навколо доступної для кожного можливості пізнання об‘єктивних благ і 

цінностей. 

Поєднання різноманітності та розширення спільноти, яка забезпечує таке 

об‘єднання, є можливими, оскільки усі прагнення окремих благ у політичного 

«керівництва» є внутрішньо мотивованими і просякнуті первинним і безмежним 

прагненням досконалого блага – того, що фактично є благим для людини. 

Безмежне прагнення ідеального добра зумовлює і мотивує прагнення конкретних 

благ, впорядковуючи і підпорядковуючи їх. Це дозволяє не зводити плюралізм до 

скептицизму і знаходити вираження у багатогранному багатстві. Це пробуджує 

солідарну співпрацю – кооперацію осіб, які довіряють один одному та не є 

чужими одне для одного. Адже усі мають однакову гідність, яка ґрунтується на 

спільному досягненні того, що є істинним і хорошим. Тому усі знаходять власне 

справжнє благо у добрі, котре є спільним. 

Таким чином, лише реальна згода, не гіпотетична і не ідеалістична, а 

побудована на реальних благах-цінностях; лише розумна згода, що походить зі 

спільної здатності пізнавати істину і добро; лише обов‘язкова для реалізації згода, 

побудована на нормативних критеріях, що не залежать від рішень і преференцій 

(згода, котра була б укладена лише у договорі, не мала б остаточного сенсу), може 

дозволити наново осмислити і наново запрограмувати відповідну соціальну 

державу, її трудову політику і її децентралізацію. 

Більше, ніж «стратегія розриву» між особистою концепцією добра громадян і 

необхідною публічною етикою є «стратегія зв‘язку» 92 . «Стратегія розриву» 
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передбачає відсутність можливості обговорення сенсу між окремими 

громадянами і публічну мораль, побудовану на «правилах гри», які трактуються 

як максими, універсалізовані на підставі критеріїв категоричного імперативу. 

Потрібно зауважити, що політичне керівництво мотивується етичністю, яка є 

важливою ще до того, як буде досягнуто згоду щодо публічних правил, більш, ніж 

соціальним договором. Адже суб‘єкти або є етичними суб‘єктами від самого 

початку, або немає сенсу розраховувати не то, що вони стануть ними завдяки 

правилам гри, узгодженим у відриві від їх особистого і спільного шляху пошуку 

добра. 

Якщо прийняти логіку розриву, цю спадщину модерністської культури, то 

закріплюється наявний розрив між громадянами й інститутами. З‘являється ризик 

продовження замикання політичних партій, профспілок, самої держави, яке 

зосередило у собі усю солідарність, від суспільства, яка повертає собі таку 

«суб‘єктність». Лише у логіці безперервності, яка водночас передбачає розмаїття, 

між особистою і публічною етикою міцно вкорінюється програма Welfare-Society, 

солідарного федералізму і демократії активної участі. 

 

2.3. Економічний аналіз держави добробуту 

У світлі максимально надійних досліджень держава добробуту становить 

заключний етап процесу, що супроводжує виникнення і зміни сучасної 

національної держави. З точки зору втручання держави до вбогих набували такого 

характеру: держава-в‘язниця, держава-опікун, держава страхування і соціальний 

захист. Вирішальним фактором переходу від держави-опікуна, тобто соціальної 

держави, до держави добробуту є заміщення вибіркового критерію на 

універсалістський критерій. Це концептуально уточнив Ллойд Беверидж у своїй 

відомій роботі 1942 року «Report on social insurance and allied services» (цит. за 

26 ). 

Модель держави добробуту відрізняється від більш ранніх форм соціальної 

держави трьома рисами: 
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а) широким та зростаючим діапазоном послуг і публічної допомоги, що не 

веде до сегрегації їх користувачів шляхом запровадження певних соціальних 

інститутів, які нагадують гетто; 

б) переходом від селективної допомоги, призначеної для маргінальних 

соціальних категорій або для застрахованих працівників, до спеціальної загальної 

допомоги, однакової з перспективи надання кожному за його потребами, з 

вимогою до кожного платника податків щодо сплати внесків відповідно до 

доходів; 

в) допомогою й опікою, пов‘язаними з громадянськими правами, яких 

зараховують до громадянських суспільних прав 172 . Це означає, що громадянин, 

який отримує допомогу і використовує опіку держави, зберігає і реалізовує свої 

цивільні і політичні права. Це також означає, що організація допомоги 

проектується для як багатих, так і бідних громадян, і тому ці другі не 

вирізняються так, як це було раніше. 

Держава добробуту здійснює широкий діапазон послуг і допомоги, які 

можемо поділити на три групи. Першу групу становить допомога у сфері 

навчання, профпідготовки і підготовки молоді до трудової діяльності, публічна 

система охорони здоров‘я, соціальний захист. До другої групи належать 

різноманітні форми допомоги, а також прямої або непрямої економічної 

підтримки. Третя група містить заходи для охорони довкілля у місці проживання, 

допомогу у сфері рекреації та суспільно-культурного життя, надання інформації. 

Такий надзвичайно широкий діапазон втручання потрібно програмувати, 

реалізовувати, контролювати як з точки зору можливостей виконання, так і з 

точки зору ефективності. 

Політика держав стосовно цих функцій створила дві основні організаційні 

моделі держави добробуту: «скандинавську» модель і «континентальну» модель. 

Існує також «змішана» модель, що частково ґрунтується на приватному 

страхуванні.
9
 Так звана «скандинавська» модель держави добробуту полягає у 

тому, що держава самостійно і фактично виключно реалізовує програмну, 

                                                           
9
Інші типології держави добробуту: див. 96; 104 . 



 118 

адміністративну і контрольну функції у цій сфері. Таку модель втілено, 

насамперед, у Швеції та Великобританії до періоду правління М. Тетчер. Різниця 

між цими двома країнами полягає у тому, що у шістдесяті та сімдесяті роки, коли 

англійська модель вирізнялася великою централізацією, шведська модель 

забезпечувала максимальну децентралізацію на користь локальних інститутів. 

Натомість, континентальна модель передає державі завдання програмування і 

контрольну функцію, а реалізація багатьох видів допомоги залишається у 

розпорядженні різних приватно-суспільних установ, які займаються 

проблематикою культури, питаннями профсоюзних і політичних прав. Так це 

виглядає у Голландії, частково у Бельгії та Німеччині. 

Змішана модель представляє у різних країнах різноманітні комбінації 

публічної сфери і ринку у сфері реалізації допомоги з маргінальною участю 

приватно-суспільного «третього сектора». 

Згідно з типології, наведеною вище, деякі країни, наприклад, Італія, 

вирізняються аномальністю, як з огляду на процес формування моделі держави 

добробуту, так і з огляду на функціонування і перетворення цієї моделі у кризу. 

Ардіго стверджував, що «існував італійський шлях до соціальної безпеки, яка 

стала плодом секторних і явно кон‘юнктурних, а не скоординованих реформ, 

котрі, у своїх загальних наслідках, принаймні з точки зору приватних норм і 

публічних витрат, а, може, й раціональності в управлінні, разюче не відрізняються 

у порівнянні з іншими індустріальними країнами» 26, с. 58 . Така своєрідність 

італійської системи виражається у тому, що у той період, коли «державне 

законодавство наблизилося до британської моделі, якою вона була до правління 

Тетчер, то практика в окремих регіонах дуже сильно відрізняється. В одних 

регіонах, які більше просунулися на шляху до загального добробуту, проявляється 

тенденція до наслідування, наскільки це лиш можливо, голландської моделі з 

широкою децентралізацією управління, яке передається кооперативам і 

волонтерським організаціям. В інших регіонах засилля приватних традиційних 

інститутів опіки порушує рівновагу всього образу загального добробуту» 26, с. 

151 . До цього додається закон про волонтерську діяльність. За умови належного 



 119 

його запровадження як на системному рівні, тобто державою і регіонами, так і на 

суспільній площині, тобто приватно-суспільними організаціями, це може 

наблизити Італію до континентальної моделі 46 . 

Завершивши опис структури держави добробуту у різних її видозмінах, 

необхідно поставити питання про її функції. Держава добробуту, принаймні, з 

ідеологічно-доктринального боку, становить реформістський компроміс між 

меритократією та рівністю, між ринком та соціальною інтеграцією. Її завданням є 

«забезпечення консенсусу представницької демократії і ринкової економіки з 

боку робітничого класу і тих кіл середнього класу, які схиляються до соціалізму і 

до ідеологій соціального реформізму 26, с. 51 . 

Таким чином, держава добробуту є амбівалентною структурою, яка утримує 

у рівновазі і виступає посередником між двома потенційно протилежними 

концепціями соціального договору: індивідуалістською, що характерна для 

середньо-вищих груп і великої буржуазії, та колективістською і солідаристською, 

близькою для робітничого класу і взагалі – для середніх груп. 

Окрім функції знаходження компромісу, державі добробуту приписують 

контрольну функцію, яка стосується «відтворення суспільства за зразками і 

відповідно до цілей, які приймає держава» 24, с.7 . Держава, вибираючи щастя, 

зайняла місце цієї плюралістичної соціальної системи, створеної колективними 

формами самопомочі чи інститутами опіки, які раніше забезпечувати 

самовідтворення суспільства, і до якої скеровувалася людська лояльність. В 

такому розумінні держава добробуту є також інструментом повної системної 

інтеграції, тобто тотальної соціалізації і контролю за індивідуумами, що 

реалізовується за посередництва сімей. Природно, що реалізація цієї функції 

державою добробуту спричинює витрати, які не обмежуються певним процентом 

валового національного продукту, призначеним для соціального споживання, а 

безпосередньо охоплюють також культуру, тобто орієнтацію і мотивацію людей. 

Згідно з ширшим підходом, це затрати, що полягають на трансформації 

культурної системи співвідношень, трансформації в дусі утилітаризму шляхом 
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поширення логіки обміну в економічному полі (ринку) на політичну сфері і 

взагалі – на усі системи соціальних відносин. 

Про кризу держави добробуту почали говорити на наступний день після 

війни Судного дня та після прояву наслідків нафтового шоку для світової 

економіки. Тоді країни розвинутого капіталізму зазнали першої реальної 

економічної кризи після періоду зростання, який майже безперервно тривав від 

кінця Другої світової війни, і здійснили перші спроби її подолання і повернення 

на шлях розвитку. Саме тоді інтерпретація кризи стала важливою проблемою для 

усіх визначних соціологів, економістів і політологів, які розпочали гострі дискусії 

не лише в рамках окремих дисциплін, а й у міждисциплінарному полі. 

У соціологічній площині найбільш цікавими є парадигми Габермаса і 

Лумана, які запровадили диференціацію системної і соціальної інтеграції 125  та 

соціальної системи і людського середовища системи 168 . 

У «вільній інтерпретації з певними доповненнями» 25, с.14 , які вводить 

Ардіго, концепція Габермаса полягає у тому, що вона пояснює кризу соціальних 

систем розвинутого капіталізму зростанням економічного втручання держави, 

розширенням держави добробуту, що призводить до збоїв у потоках input-output 

між окремими підсистемами: економічною, політично-адміністративною і 

суспільно-культурною, а також у рамках кожної з них. У цих системах кожну 

криза на ринку пом‘якшує втручання урядів, які переказують значні суми 

публічних фінансів в економічну підсистему у формі виробничих інвестицій чи 

інших витрат. Таким чином, економічні кризи вдається частково подолати, проте 

це відбувається за рахунок їх часткового перенесення до політично-

адміністративної підсистеми. Тут кризи проявляються зростанням інфляції 

внаслідок постійного збільшення дефіциту публічних фінансів, а також 

зростанням конфліктів, невдоволення, спричиненого вибірковим, зумовленим 

необхідністю, втручанням держави на ринку, де вона сприяє підприємствам 

більшого масштабу і більшої синдикалізації. 

З іншого боку, вже за Марксом, втручання держави у діяльність ринку є 

внутрішньо суперечливим, оскільки воно має запобігати циклічним економічним 
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кризам без зміни суттєвих механізмів ринку. Таким чином, фіксують 

суперечливість між соціалізацією, хоча б частковою, капіталів і засобів 

виробництва та приватністю прийняття рішень про виробництво і призначення 

прибутків. З огляду на цю свою внутрішньо амбівалентну роль, держава, що 

втручається, породжує дві дисфункції, що ведуть до кризи: одна доктрина 

процесу акумуляції веде до кризи раціональності, а друга порушує пошук 

політичного консенсусу і веде до кризи легітимності. Щоб уникнути цієї другої 

кризи, політично-адміністративна система залучає податкові доходи, які вона 

витягує з економічної підсистеми, щоб перетворити їх на благодійну допомогу 

для індивідуумів і сімей, тобто переносячи їх до суспільно-культурної системи 

шляхом підвищення допомоги і послуг welfare. Зрештою, держава звертається до 

податків, щоб профінансувати діяльність власного адміністративного апарату, 

який у результаті описаних тут процесів постійно розширюється. 

Доки три output є сумісними, тобто не порушують прийнятних меж 

функціональності системи, доти економічні кризи можна долати без спричинення 

кризи легітимізації політичної системи, або ж кризи соціального контролю у 

суспільно-культурній системі. 

Та можуть також бути такі ситуації, коли ця відповідність руйнується і 

кейнсівська політика вже не може запобігти економічній кризі. У такій ситуації 

витрати на welfare, яких спершу вважали проміжними інструментами 

антикризової політики та фактором, що стимулює суспільну інтеграцію і 

виборчий консенсус, починають трактувати як альтернативу для виробничих 

інвестицій в економіці. Кореляція між розвитком та витратами на welfare з прямої 

перетворюється на обернену. 

Політично-адміністративна система повинна мати змогу обмежувати 

витрати, призначені для споживання, та використовувати їх для зміцнення 

акумуляції таким чином, щоб це не породжувало протесту, делегітимізації, 

зниження мотивації до праці і підприємництва, втечу від спільної 

відповідальності та участі. 
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Реальна проблема випливає з того, що таке інколи трапляється. Люди, 

суспільство, людське середовище реагує на так зване усічення соціальних витрат 

шляхом використання опортуністських схем обміну благами, партикуляризму, 

втечі у тіньовий сектор, у колишні аморальні сімейні клани, втечі від 

відповідальності. У такому сенсі економічна криза держави добробуту є у своєму 

найглибшому вимірі кризою соціального устрою, тобто відношень і комунікації 

між диференційованою соціальною системою і людським середовищем. 

Всупереч судженням класичних марксистів, криза соціального устрою, що 

одночасно є кризою легітимізації політично-адміністративної системи і кризою 

мотивації до спільної діяльності, не веде до революції. Революційне рішення уже 

давно знято з повістки дня власне завдяки механізмам соціальної держави. 

Процес, котрий тепер відбувається, є радше зростанням почуття автономії, або й 

певним розподілом суб‘єктів, які беруть участь у різноманітних світових 

відносинах. Ці явища є винятково амбівалентними і складними. Окрім 

вищевказаних ознак кризи, з‘являються або посилюються також форми 

нетрадиційної волонтерської діяльності, народжується також взаємодія у сфері 

культури і використання вільного часу, організовують мережі допомоги, які разом 

прагнуть до того, щоб створити для себе «позасистемний публічний простір» 27, 

с.14 , який Ардіго назвав третім виміром, а інші дослідники називали приватно-

суспільною сферою, третім сектором чи третьою системою.
10

 

Якщо таке трактування кризи держави добробуту є правильним, то звідси 

випливає недостатність інтерпретацій, котрі обмежуються лише переліком 

економічних аспектів кризи, тобто фактом, що соціальні витрати усікаються 

майже в усіх країнах з порушенням виправданих у загальному вимірі інтересів. 

Адже такі інтерпретації не враховують появи елементів новизни і розривів по 

відношенню до минулого. Ці елементи пов‘язані із зовсім іншою концепцією і 

практикою громадянства.
11

 

                                                           
10

Визначення приватно-суспільної сфери див у 80; 193; 217; 62  
11

Дискусію з «новими» концепціями громадянства див. у 74; 77; 78; 60 . 
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Новинкою є те, що цілі розділи соціальної політики відриваються від 

держави, тобто відбувається поділ на публічне і державне. Соціальна політика у її 

різних формах є вже чимось більшим та іншим, ніж держава добробуту, як у 

розумінні того, що вона виходить поза її логіку, так і того, що вона не є тотожною 

факторам добробуту. Йдеться про те, що соціальна політика (у проекті, 

визначенні, виконанні) не може бути справою соціального класу чи 

централізованої держави, а має бути справою усіх соціальних груп, зацікавлених в 

успіху всього суспільства, у якому вони живуть. Локальні починання у цьому 

напрямку не можуть бути виконанням директив згори, а мають бути автономною 

діяльністю систем, що створюють специфічну структуру допомоги й опіки (care) у 

постійній взаємодії і зв‘язках на національному та міжнародному рівнях. 

Таке нове визначення соціальної політики чітко відображене у таких трьох 

стратегічних напрямках, визначених на Європейській конференції міністрів, які 

відповідають за соціальні питання: 

1. Розмір суб‘єктів соціальної політики. 

Першою великою тенденцією є прагнення до такого стилю соціальної 

політики, який би використовував ширший діапазон засобів і можливостей. 

Ключовими гаслами, що виражають цей перший пункт, є децентралізація, участь і 

організми захисту громадян, зміцнення проміжних структур. 

а) Децентралізація. У багатьох країнах зростає потреба щораз більшої 

децентралізації адміністративної діяльності. Основною метою є делегування 

влади місцевим органам таким чином, щоб громадяни мали більший прямий 

вплив на прийняття рішень, і щоб інститути і служби керувалися більш прозоро і 

наближено до населення, що користується їхніми послугами. Звісно ж, це вимагає 

передачі не лише влади, а й коштів місцевій владі, тож треба також говорити про 

податковий федералізм. Водночас слід забезпечити контроль з боку центру, щоб 

не виникли необґрунтовані різниці у якості і кількості допомоги між регіонами. 

б) Участь і організації захисту громадян. У таких допоміжних установах 

повинні бути представники громадян та мають існувати соціальні організації, які 

представляють і захищають їхні інтереси 28; 59 . Йдеться про те, щоб спростити 
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громадянам доступ до служб, а також контроль отриманих свідчень, що 

надається, зокрема з боку слабших і дискримінованих груп. 

в) Зміцнення проміжних структур. Принцип субсидіарності повертає собі 

загальне визнання. Окрім поширеної у 70-ті роки та на початку 80-тих років 

неокорпоративної моделі держави добробуту, яка характеризувалася 

концентрацією соціальної політики між профоб‘єднаннями і підприємцями з 

медіацією з боку політичної влади, виникли вже нові форми «управління 

приватними інтересами», що наголосили на роді цих проміжних соціальних 

структур, які виключалися у неокорпоративній моделі, оскільки не представляли 

сильних економічних інтересів. Йдеться про товариства взаємодопомоги, 

самооборони, самопомочі, волонтерські організації, організації забезпечення 

правопорядку та про інші форми третього і четвертого секторів (щодо четвертого 

сектора див 76 ). 

Загалом можна стверджувати, що три нові фактори, окрім держави і ринку, 

почали відігравати важливу роль у національних системах welfare: індивідууми як 

громадяни і як одержувачі допомоги; неурядові організми й організовані форми 

захисту громадян; нові починання і суб‘єкти у сфері допомоги, як ринкові, так і 

неприбуткові. Це не означає, що держава має відігравати меншу чи зменшену 

роль. Радше навпаки. Але держава має відкинути той принцип, що вона може 

безпосередньо управляти всіма чи більшістю послуг. Натомість вона має 

зосереджуватися на створенні гарантій, на регулюванні гарантій і на регулюванні 

взаємодії інших суб‘єктів.
12

 

Звісно ж, на цьому шляху є багато ризиків. Проте вони неминучі. Пояснення 

вимог соціальної диференціації нічим не допоможе, треба радше переосмислити 

умови і засоби, необхідні для того, щоб забезпечити максимальну інтеграцію 

соціальних заходів шляхом більшої синергії і сильніших взаємозв‘язків. 

2. Основоположна роль сім‘ї. 

                                                           
12

Гілберт вдало окреслив державу, що пройшла етап «welfare state»,як «enabling state» – держава, що надає змогу 

бути в стані 116 . 
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У 80-ті роки сімейна політика знову стала важливим компонентом політики 

welfare у Співдружності та у деяких країнах, наприклад, у Франції. У результаті, у 

90-ті роки можна очікувати розвиток соціальної політики, що відходить від 

моделі дефіциту (втручання, метою якого було відшкодування втрат, яких зазнала 

сім‘я) на користь превентивного зміцнення автономії сім‘ї (empowering model) 

81 . 

3. Реорганізація персональної соціальної допомоги: трактування 

споживача як їх співтворця і співуправителя. 

Згідно з новим підходом до соціальної політики й у прагненні до покращення 

соціальних послуг і добробуту наголошують на потребі допомоги людям для того, 

щоб вони ставали активами і залишалися продуктивними членами суспільства. 

Увага, передусім, скеровується на старших і немічних осіб, але можна 

зацікавитися взагалі усіма, хто отримує допомогу. Нові способи надання такої 

допомоги не лише мають враховувати участь споживачів у визначенні їх потреб, 

але й фактично враховувати їхню роль як партнерів, а не пасивних адресатів 

благодійності і допомоги. 

У новій соціальній державі персональна соціальна допомога має 

підтримувати і формувати автономію, вміння розраховувати на себе, самопоміч, 

взаємодопомогу, зміцнення кооперативів і волонтерських організацій, які діють у 

рамках місцевої громади. З‘являється проблема time of care – часу, необхідного 

для опіки найслабшими у громаді з боку громади.
13

 Це необхідно не лише з 

огляду на фінансові обмеження держави, але й передусім як спосіб забезпечення 

того, щоб ця допомога була більш людяною й ефективною, спрямованою на 

запобігання, реабілітацію, соціальну реінтеграцію. Звісно ж, це вимагає нового 

залучення сімей та основних суспільних груп до спеціальних дій на користь 

старших осіб, з огляду на драматичний процес старіння суспільства, а взагалі на 

користь усіх, хто нездатен до самодостатності. 

                                                           
13

На тему неформальних мереж допомоги, в тому числі мереж мігрантів, див.: 48; 61; 20; 21 , де наведено дані 

емпіричних досліджень. 
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 Вищесказане жодним чином не означає звільнення держави від фінансової 

відповідальності. У проектуванні і реалізації нової соціальної політики слід 

пам‘ятати, що держава несе найбільшу відповідальність за те, щоб соціальні 

потреби були задоволені, хоча до управління мають долучитися ті, хто 

користується допомогою, яку також слід децентралізувати у напрямку домашньої 

допомоги  (homecare). 

Три перелічені тенденції (множинність суб‘єктів, відновлення ролі сім‘ї, 

взаємне творення персональної соціальної допомоги) показують, що соціальна 

політика вийшла на новий шлях, який має кілька основних детермінантів: 

a) обмеження втручання у макроструктуру у масштабі країни до певних 

основних загальних цілей: перерозподіл у фіскальній сфері, контроль безробіття, 

законодавство у сфері соціальних прав; 

б) розвиток різних галузей соціальної політики «знизу» шляхом формування 

відповідальності громадян, які користуються допомогою, підтримка солідарних 

ініціатив, створення комплексної змішаної мережі заходів у цій сфері; 

в) трактування соціальної політики як способу пробудження соціальної 

рефлексії щодо інтеграції буденного життя з ширшою участю у соціальному, 

економічному, культурному і політичному житті усієї спільноти; 

г) політика, що ґрунтується на превентивній системі соціальної допомоги й 

інвестиціях у людський капітал; 

ґ) зміна стилю життя таким чином, щоб стимули і санкції системи 

соціального захисту формувалися строгими демократичними механізмами; 

д) продовження освіти і вища освіта мають стати дуже важливими з 

економічної і соціальної точок зору, як і навчання впродовж усього життя; 

е) права мають йти разом з обов‘язками і відповідальністю практично у всіх 

сферах соціальної системи. 

 

Висновки до розділу 2 

Інвестиційна політика становить основоположний елемент інвестиційної 

стратегії підприємства в умовах глобалізації. Тож планування інвестиційної 
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стратегії, особливо при ведені міжнародного бізнесу стає пошуком шляху 

розвитку підприємства, яке має збільшити його ринкову 

конкурентоспроможність. При плануванні стратегічних інвестицій підприємство 

прагне посилити економічні ресурси, зокрема, майнові, а, відповідно, вибирає ті 

інвестиції, які забезпечують йому утримання і зміцнення своїх позицій на ринку. 

У дискусії щодо промислових інвестицій особливе значення надають 

міжнародним інвестиціям, зокрема ПІІ. В залежності від ролі, у глобальній 

економіці формуються зони суперництва. Особливою рисою глобалізації є 

лібералізація потоків капіталу і щораз більша свобода у реалізації виробництва 

всього практично всюди. Це створює досі невідоме у такому масштабі 

суперництво щодо залучення прямих іноземних інвестицій і розташування 

виробництва. Глобалізація зумовлює послаблення залежності між створенням 

капіталу (економія у країні) та його використанням (інвестиції) у країні 

У роботі було проведене дослідження з метою виявлення впливу культурних 

чинників на вибір підприємством стратегії здійснення ПІІ. Для цього було 

розглянуто дві гіпотези. Перша гіпотеза передбачає, що фірми, які бажають 

контролювати дочірнє підприємство, при входженні на новий ринок надають 

перевагу створенню нового підприємства з нуля, щоб уникнути ризиків, 

пов‘язаних з придбанням існуючих фірм. На основі емпіричного дослідження при 

використанні логістичної моделі виявлено, що ця гіпотеза справджується. 

Друга гіпотеза фокусується на взаємозв‘язку між ефективністю ПІІ та 

культурними відмінностями за різного рівня глобалізованості компанії. Гіпотеза 

припускає, що з накопиченням досвіду на стратегію компанії все менше і менше 

впливають культурні відмінності. Щоб перевірити цю гіпотезу, була застосована 

модифікована множинна регресія з рівнем глобалізованості компанії у якості 

модифікатору впливу. Результати дозволяють відкинути цю гіпотезу, тобто 

культурні відмінності є вагомими навіть для компаній, що вже мають великий 

досвід у міжнародних операціях. З огляду на це у роботі було сформульовано 

шість принципів, які становлять підставу для створення й етичної оцінки 

інвестиційної політики підприємства. 
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За наявної ситуації ріст безробіття і загальна відсутність рівноваги у 

розподілі національного добробуту супроводжується неочікуваним зростанням 

потреби покращення якості життя, коли невикористаними залишаються ресурси 

території, культури і продуктивних сил суспільства. Усі ці явища 

супроводжуються економічною політикою, котра, на жаль, може виявитися лиш 

оздоровленням фінансів без підтримки інших заходів, скерованих на гармонійний 

економічний і соціальний розвиток. 

Основними активами міжнародного бізнесу є не фізичний, а унікальний 

людський капітал. У процесі глобалізації відбувається зміна взаємодії і співпраці 

висококваліфікованих та низькокваліфікованих працівників. У високорозвинутих 

країнах її все частіше замінюють на співпрацю висококваліфікованих працівників 

з розвинутих країн з низькокваліфікованими працівниками в інших країнах. На 

практиці зумовлює виникнення ситуації, коли проектування, дослідницько-

інноваційні процеси і стратегічне управління застережені для інтелектуального 

капіталу найбільш розвинутих країн, а інші елементи процесу виробництва 

передаються до інших країн. Наведений вище процес приводить до змін, 

характерних багатократним зростанням доходів експертів і керівництва компаній, 

стагнацією чи зниженням реальних доходів низькокваліфікованих працівників у 

розвинутих країнах. Відбувається суттєва зміна розподілу доданої вартості у 

напрямку зростання у цьому розподілі частки інтелектуального капіталу. 

З урахуванням вищенаведеного, держава добробуту становить заключний 

етап процесу, що супроводжує виникнення і зміни сучасної національної держави 

в умовах глобалізації. Проаналізувавши найсучасніші тенденції, можемо 

стверджувати, що соціальна політика у державі добробуту не може бути справою 

соціального класу чи централізованої держави, а має бути справою усіх 

соціальних груп, зацікавлених в успіху всього суспільства, у якому вони живуть. 

У розділі виокремлено основні тенденції (множинність суб‘єктів, відновлення 

ролі сім‘ї, взаємне творення персональної соціальної допомоги), які доводять, що 

соціальна політика вийшла на новий шлях, що характеризується низкою цілком 

нових детермінантів. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗВИТОК БІЗНЕСУ І МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ  

У ГЛОБАЛІЗОВАНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

3.1. Структурно-організаційні і культурні зміни міжнародних компаній у 

період глобалізації 

Оцінюючи причини процесу економічної глобалізації, можемо зауважити, що 

у більшості їх можна визначити як етап чергового прискорення у постійній 

інтернаціоналізації економічного процесу. Водночас вона була також ‗‘стрибком‘‘ 

у напрямку інтернаціоналізації економічного процесу. Відбулося зростання 

міжнародних оборотів, а структури економік багатьох країн зазнали значних змін. 

Економічні зв‘язки між країнами набули настільки стійкого характеру, що 

розпочалися дискусії про виникнення світової економіки. Подібним чином, хоча й 

у менш виразний і, насправді, обмежений лише країнами з ринковою економікою 

спосіб, прискорення процесу інтернаціоналізації виробництва відбулося на 

початку п‘ятдесятих років. Тоді це було, здебільшого, наслідком прискорення 

технічного прогресу у період Другої світової війни, а також наслідком 

виникнення організаційних структур, які спрощують міжнародну економічну 

співпрацю: Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Генеральної угоди з тарифів 

і торгівлі  (GATT – General Agreement on Tariffs and Trade). 

З точки зору міжнародних економічних відносин, суть глобалізації 

принципово не відрізняється від етапів прискорення процесу інтернаціоналізації. 

Процеси, яких визнають симптомами глобалізації (зростання торгових і 

фінансових оборотів, розвиток транснаціональних корпорацій, а також відсутнє 

раніше зростання міжнародних оборотів у сфері послуг), можна також 

інтерпретувати як прояви інтенсифікації форм міжнародної економічної 

співпраці, що вже існують, або ж створення нових форм. Подібні до попередніх 

прискорень процесу інтернаціоналізації економіки, це процеси, що сприяють 

раціональному використанню капіталу, праці і технологій у масштабі всього 

світу, а, відповідно, дозволяють на більше, ніж у минулому, досягнення благ, яких 

сьогодні досліджують у рамках міжнародних економічних відносин. 
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Тож, якщо ми стверджуватимемо, що, з огляду на причину (прискорення 

технічного прогресу), і суть (інтенсифікація міжнародного економічного 

співробітництва), глобалізація не відрізняється від попередніх прискорень 

процесу інтернаціоналізації виробництва, то необхідно поставити запитання, де 

різниця є наявною. 

Схоже, що ці різниці здебільшого можна звести до загроз, які супроводжують 

процес глобалізації. Пам‘ятаючи, що це неповний список, можна виокремити три 

основні сфери загроз, пов‘язаних з процесом глобалізації: суперечливість між 

рішеннями, які приймають транснаціональні корпорації, та інтересом окремих 

країн, негативний вплив глобалізації на економіки бідніших країн, зростання 

міжнародної взаємозалежності. 

Для початку спробуємо оцінити, чи наведені загрози містяться у сфері 

зацікавлення представників міжнародних економічних відносин та чи прогрес у 

цих дослідженнях, а також використані дослідницькі інструменти дозволяють 

пізнати механізм виникнення таких загроз і їх можливого усунення 23, с. 205-

224; 113; 139; 249, с. 131-136; 219; 51166; 253; 159; 84; 155 . 

У більшості випадків для зображення проблем, пов‘язаних із 

функціонуванням транснаціональних корпорацій та їхньою роллю у сучасній 

економіці, використовують дослідницькі інструменти, яких застосовують у 

макроекономіці. Можемо стверджувати, що певним чином це спричинено 

відносно широкою доступністю доволі детальних цифрових даних щодо прямих 

іноземних інвестицій за одночасної відсутності багатьох основних даних щодо 

функціонування транснаціональних корпорацій. 

Однак, необхідно наголосити, що впродовж останніх років у підручниках з 

міжнародних економічних відносин проблема транснаціональних корпорацій все 

частіше розглядається у мікроекономічних категоріях. Вживають навіть окремі 

поняття, яких використовують у науці про управління. Це особливо помітно при 

зображенні концепцій, які пояснюють мотиви діяльності транснаціональних 

корпорацій. 
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Автори досліджень одноголосно стверджують, що діяльність 

транснаціональних корпорацій становить фактор, що збільшує раціональність 

ведення господарської діяльності у світовому масштабі. Вона дозволяє досягнути 

в рамках одного гігантського підприємства вигоди від розміщення окремих етапів 

виробництва там, де воно є  найдешевшим. 

Натомість, можемо зауважити відсутність глибоких дослідницьких роздумів 

щодо того, чи досягнення глобальної раціональності у кожному випадку 

відповідає національним інтересам країн, які приймають у себе таке виробництво, 

зокрема країн бідніших. Відсутнє також живе зацікавлення питанням впливу 

глобальної експансії транснаціональних корпорацій на можливість реалізації 

монетарної і фіскальної політики з боку держави. У випадку, якщо її вести 

передусім з думкою про досягнення певних важливих міжнародних цілей 

(наприклад, подолання інфляції чи усунення разючої соціальної нерівності), така 

політика може не створювати достатнього стимулу для залучення прямих 

іноземних інвестицій. Як правило, також бракує аналізу можливостей і наслідків 

можливого запобігання застосуванню трансферних цін в оборотах між різними 

суб‘єктами, що належать до самої корпорації. Застосування цих цін, що 

відрізняються від цін, сформованих на світовому ринку, це практика, метою якої 

найчастіше є ухиляння від податкових норм. 

Основні теоретичні концепції, які намагаються пояснити причини частого 

досягнення країнами, що розвиваються, відносно меншої вигоди від міжнародної 

торгівлі, загалом доволі швидко потрапляють до підручників. Дві старіші 

концепції, а саме теорії залежності чи теорія Пребіша-Зінгера, подані у 

підручниках ще з початку шістдесятих років. 

Необхідно зазначити, що впродовж останнього двадцятип‘ятиліття 

зауважуємо принаймні три періоди зростання зацікавлення цією проблематикою, 

як з боку міжнародної спільноти, так і з боку представників економічних наук. 

Перший такий період припадає на початок 70-тих років, тобто на час дискусії про 

так званий Новий економічний порядок. Другий стосується початку 80-тих років, 

тобто періоду після виникнення кризи заборгованостей. Третій період 
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спостерігаємо впродовж останніх років, передусім у результаті усвідомлення 

міжнародною спільнотою поглиблення бідності багатьох країн, зокрема в Африці. 

Таке зростання зацікавлення проблематикою країн, що розвиваються, також 

відображається у дослідженнях 224; 54 . Однак, мусимо зазначити, що досі 

можна зустріти дослідження, де проблематика країн, що розвиваються, є 

відсутньою (Р. M. Даннi та Дж. Г. Мутті, С. Гастедта та M. Мелвін, Г. Томпсон) 

238 . 

Багаторічний доробок міжнародних економічних відносин у сфері 

дослідження зв‘язків між міжнародною торгівлею й економічним відставанням 

дозволяє розвіяти більшість сумнівів, які стосуються впливу економічної 

співпраці зі світом, у тому числі процесів, яких визначають як глобалізацію, на 

ситуацію країн, що розвиваються. Керуючись цим доробком, можна також 

вказати бажані напрямки реформ (як у світовій економіці, так і в країнах, що 

розвиваються), які б забезпечували цим останнім максимальні шанси на 

подолання відсталості. Можемо також довести, хоча, радше, ніхто не робить 

цього прямо, що, розраховуючи лише на ресурси власних чинників виробництва, 

значна частина країн, які розвиваються, не мають шансів на скорочення дистанції, 

що відділяє їх від найбагатших країн, навіть проводячи раціональну економічну 

політику. 

Серед загроз, пов‘язаних з глобалізацією, широко представлена також 

проблема міжнародної взаємозалежності. Вперше на цю проблему звернули увагу 

у середині 80-тих років ХХ століття і вона була тісно пов‘язана з нагальною 

потребою координації макроекономічної і курсової політики після розпаду 

валютної системи, створеної у Бреттон-Вудс. 

На зламі XX i XXI століття у підручниках міжнародних економічних 

відносин з‘явилися спроби узагальнення, що стосуються наслідків глобалізації 

фінансових ринків 54  та причин сучасних валютних криз і пов‘язаних з ними 

загроз. 

Доробок економічних наук, зокрема міжнародних економічних відносин, у 

сфері дослідження явищ взаємозалежності впродовж останніх років широко 
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використовували при формулюванні національної економічної політики багатьох 

країн та, що можливо, є важливішим, при налагодженні міжнародної співпраці, 

метою якої було уникнення небажаних наслідків взаємозалежності, що зростає. 

Здається, що принаймні до цього часу економіка, а передусім міжнародні 

економічні відносини, не знайшли вдалого рецепту для усунення загрози 

валютних криз, які переслідують різні країни впродовж останніх років. Зокрема, 

не було запропоновано механізмів та інструментів, які б допомогли запобігти 

переносу криз до країн, що ведуть здорову макроекономічну політику, але з 

нераціональних причин зараховуються суб‘єктами, що діють на міжнародному 

валютному ринку, до держав підвищеного ризику. Це становить 

загальноприйняту найважливішу загрозу процесу глобалізації, пов‘язану з 

міжнародною взаємозалежністю. 

Інтернаціоналізація економічних процесів сприяє уподібненню економічних 

структур різних країн, зокрема індустріальних (хоча, певним чином і країн, що 

стали індустріальними не так давно, та країн, що розвиваються). Виявом 

уподібнення економік є уніфікація смаків споживачів і розвиток переробної 

промисловості, що виготовляє диференційовані продукти. Таким чином, здається, 

що говорячи про уподібнення смаків споживачів і поширення моделі споживання 

США і Західної Європи, слід пам‘ятати, що така модель вирізняється зниженням 

значення відносно однорідних аграрних продуктів (у тому числі, внаслідок 

збагачення суспільства і витрачання щораз меншої частини доходів на основні 

продовольчі товари). Водночас, все більшого значення набуває споживання 

продуктів переробки, які зазвичай диференційовані (вертикально, тобто за якістю, 

і горизонтально, за рисами, що не стосуються якості, важливими з точки зору 

споживача: колір, форма тощо). Своє значення втрачають міжнародні відмінності 

за ресурсами природних факторів виробництва. Щораз важливішими стають інші 

ресурси (наприклад, людський капітал). 

Одним з основних проявів інтернаціоналізації економічних процесів є 

експансія транснаціональних корпорацій (multinational enterprise, MNE), яких 
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визначаємо, як компанії, що є власниками підприємств чи контролюють 

економічну діяльність у більш ніж одній країні. 

Зростання значення транснаціональних компаній підтверджують емпіричні 

дані. Їх частка у створенні світової доданої вартості уже наприкінці 90-тих ХХ 

століття досягла 30% валового національного продукту усіх ринкових економік 

світу. Транснаціональні компанії брали участь у 75% торгових оборотів країн з 

ринковою економікою і володіли 80-ти процентною часткою в обміні 

технологіями, який вели ці країни.  

У 2010 р. у світі існувало 65 000 транснаціональних компаній, які вели 

діяльність через 850 000 своїх іноземних філій (World Investment Report, 2012). 

Вартість продукції, виготовленої філіями транснаціональних компаній, оцінюють 

у 3.437 млрд. доларів США, що еквівалентно 10,66% світового валового 

національного продукту.  

 

Рис. 3.1 - Продажі найбільших міжнародних компаній і ВВП окремих країн у 

2012 р.(у млрд. дол. США) 

Джерело: Forbes (http://www.forbes.pl/rankingi/najwieksze-firmy-swiata-2012,26185,1#), Trading Economics 

(http://pl.tradingeconomics.com/). 

 

http://www.forbes.pl/rankingi/najwieksze-firmy-swiata-2012,26185,1
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Вартість продажу їхніх благ і послуг становить 17.685 млрд. доларів США, а, 

відповідно, вона більш ніж вдвічі перевищує вартість світового експорту (7.838 

млрд. доларів США). Активи філій іноземних фірм, що ведуть діяльність у всіх 

країнах світу, сягають 26.543 млрд. доларів США. Зайнятість в іноземних філіях 

підприємств впродовж останніх двох десятиліть збільшилась майже утричі, 

зрісши від 19,4 млн. осіб у 1992 р. до понад 53 млн. у 2012 р. За посередництва 

транснаціональних компаній відбувається передання знань і технологій. Світові 

збори на підставі royalties та ліцензійних платежів становили у 2012 р. 72 млрд. 

доларів США (1982 р. – 9 млрд. доларів США).
14

 Великі транснаціональні 

компанії мають більший економічний потенціал, ніж середні за розміром країни 

(див. рис.3.1). Наприклад, продажі ExxonMobilу 2012 р. були більшими, ніж 

валовий національний продукт Австрії. 

Переважна більшість транснаціональних компаній походить з Тріади, що 

складається з Європи, Японії і Сполучених Штатів. Інколи компонентами цієї 

Тріади називають усю Північну Америку та Східну Азію із Сінгапуром, 

Гонконгом, Південною Кореєю і Тайванем замість Японії. Така Тріада у 

широкому розумінні виготовляла у першому десятилітті ХХІ ст. майже 50% 

світового ВВП, а відтік її прямих іноземних інвестицій (foreign direct investment, 

FDI) становив 95% відтоку. Серед 500 найбільших транснаціональних компаній 

понад 80% становлять компанії, що походять з країн Тріади (453 підприємств з 

ЄС, Японії і Північної Америки). 

Транснаціональність компаній можливо виміряти. Для цього використовують 

середні значення окремих часток закордонної діяльності у всій діяльності 

підприємства. Зазвичай у цьому контексті досліджуються частки у продажах, 

активах і зайнятості (див. таблицю 3.1) 

У таблиці подано шість найбільш інтернаціональних компаній (починаючи 

від тих, які мають найбільше майна за кордоном). Усі вони походять з країн 

Тріади. 

                                                           
14

 Усі дані щодо ТНК за 2012 рік див. у 252  . 
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Транснаціональна компанія зазвичай складається з центрального підрозділу, 

який називають материнською компанією (часто вона знаходиться у країні, де  

створене підприємство), та філій, тобто дочірніх компаній, розташованих у різних 

країнах. Центральний підрозділ приймає рішення з найбільш важливих з 

перспективи усього підприємства питань. Тут приймають фінансові рішення, 

визначають стратегію компанії та контролюють діяльність філій. Не допускають, 

щоб надмірна самостійність філій загрожувала реалізації основної мети всієї 

корпорації. Тож якщо метою є (як це часто буває у реальності) максимізація 

довгострокового прибутку компанії як одного цілого, то шкідливим з точки зору 

реалізації такої мети може бути надмірний розвиток виробництва у якійсь окремій 

філії. 

Таблиця 3.1  

Найбільші міжнародні корпорації за закордонними активами у 2010 р. 

(дані у млн. дол. США) та кількість співробітників. 

Компанія 
Країна 

походження 

Активи 

(у млн. дол. США) 
Продажі Зайнятість 

TNI (%) За 

кордоном 
Загалом 

За 

кордоном 
Загалом 

За 

кордоном 
Загалом 

Vodafon 
Велика 

Британія 
196396 220499 39497 52428 51052 61672 82,4 

General 

Electric 
США 412692 673342 59815 149702 15500 316000 35,4 

Exxon 

Mobil 
США 143860 208335 248402 358955 52920 84000 67,1 

Vivendi 

Universal 
Франція 26930 52686 9051 24265 20889 34031 49,9 

Royal 

Dutch 

Shell 

Велика 

Британія, 

Голландія 

151324 219516 184047 306731 92000 109000 71,1 

BP 
Велика 

Британія 
161174 206914 200293 253621 78100 96200 79,4 

Джерело: World Investment Report (2011). 
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Дослідження поведінки транснаціональних компаній є доволі складним. 

Компанії значно відрізняються. Всупереч очікуванням, домінуюче значення 

підприємств з країн Тріади не веде до уніфікації цих компаній. Філії 

транснаціональних компаній відкриваються як у країнах, що розвиваються, де 

відбувається повторна індустріалізація і системна трансформація, так і у високо 

розвинутих індустріальних країнах. До того ж ці компанії діють у різних секторах 

економіки, а їх стратегії діяльності часто мають риси, що випливають з 

національної специфіки країни походження. Наприклад, поведінка японських й 

американських компаній, що відкривають філії в азіатських країнах, суттєво 

відрізняється. 

Аналіз транснаціональних компаній охоплює як економічну, так і 

соціологічну, юридичну і політичну проблематику. Досі не було створено 

однорідної концепції опису транснаціональних компаній. У дослідників (зокрема, 

у представників різних наукових галузей) немає єдиного підходу до того, які 

фактори є вирішальними для розвитку таких компаній. 

Одні спеціалісти постійно намагаються з‘ясувати, чому компанії, які у 

іноземних країнах стикаються з часовими, культурними і мовними відмінностями, 

іншою характеристикою ринку, валютою й економічною політикою та більшою 

відстанню від країни походження материнської компанії, хочуть відкривати там 

філії, замість того, щоб виходити на ринки через експорт чи імпорт благ (послуг). 

Виявляється, що причини і наслідки прийняття таких рішень діаметрально 

відрізняються у випадку підприємств, що походять з різних секторів економіки. 

Для відкриття філії, що видобуває природну сировину для потреб материнської 

компанії, необхідною є реалізація зовсім інших умов, ніж будівництво 

переробного заводу. З огляду на такий стан справ дослідники звертають свою 

увагу на галузеву аналітику транснаціональних компаній. У свою чергу, 

виявлення різниці у поведінці транснаціональних компаній, які походять з різних 

країн, змушує виокремлювати аналізи, що стосуються окремих країн, що 

експортують капітал. 
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У 60-ті роки ХХ ст. аналіз діяльності транснаціональних компаній 

зосереджувався навколо проблем технічного розвитку. Тоді виникла теорія циклу 

життя продукту Вернона (1966). Відповідно до неї, порівняльні переваги окремих 

країн змінюються у часі відповідно до проходження продукту через фази 

інновації, дозрівання і стандартизації. Нові продукти (технічні новинки) 

виникають у компаніях, які є технологічними лідерами і спершу продаються лише 

на рідному ринку первинного їх виробника (це перша фаза циклу життя 

продукту), яким зазвичай є компанія з індустріально розвинутої країни. З огляду 

на свою сучасність і високу якість новинки є дорогими, і, відповідно, доступними 

лише багатим покупцям (саме такі люди живуть в індустріальних країнах з 

високим доходом на душу населення. У другій фазі циклу ціна продукту 

знижується, оскільки компанія удосконалює техніку його виготовлення й 

організацію виробництва (розвивається процес навчання). Додатковою причиною 

зниження ціни буває зниження середніх затрат відповідно до зростання кількості 

виготовлених одиниць (вартість дослідження нового продукту, а також, 

наприклад, придбання обладнання, розкладається у такому разі на більшу 

кількість одиниць продукту. У такій ситуації економісти говорять про наявність 

зростання вигоди внаслідок збільшення масштабів виробництва). У цей період 

продукт стає доступним і за кордоном, навіть у країнах з нижчим доходом на 

душу населення. Він перестає бути новинкою, стаючи предметом масової 

комунікації (стандартним благом). Проте, якщо продукт далі виготовляє лише 

його первинний виробник з огляду, наприклад, на правову охорону продукту 

(процесу виробництва), то він стає предметом експорту. Його ціна продовжує 

знижуватися, оскільки виробництво зростає. Вартість досліджень, що забезпечили 

його виникнення. стає все менш важливою складовою загальної вартості у 

порівнянні, до прикладу, з витратами на роботу чи сировину. Автор продукту 

шукає місць, де. завдяки місцевим порівняльним перевагам, він міг би 

виготовляти його ще дешевше. З‘являються імітатори, котрі доволі успішно 

виготовляють подібні продукти, що додатково мотивує лідера до пошуків 

дешевшого місця розташування виробництва. Стандартні блага можна дешевше 
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виготовляти у менш розвинутих країнах, з огляду на нижчу операційну вартість 

доступу до сировини і дешевшу робочу силу. Хоча трансфер технологій може 

відбуватися по різних каналах (наприклад, за допомогою продажу ліцензій), та 

часто він набирає форми прямих інвестицій і створення первинним виробником 

спільних компаній з суб‘єктами з країни, яка приймає. Технології передають за 

допомогою трансферу капіталу, кваліфікованих працівників, ноу-хау, 

організаційних навиків і досвіду у створенні мережі збуту. 

Зміна напрямків розвитку транснаціональних компаній, зокрема, заснування 

ними філій у відмінних від рідних індустріальних країнах, має багато причин. 

Могло йтися про бажання уникнення торгівельних перешкод, що обмежують 

доступ до ринків високо розвинутих країн. Адже обтяження імпортного продукту 

митом викликає його подорожчання і зниження продажу. Проте, якщо експортер 

відкриває виробництво у країні, що накладає мито, то він може продавати товари 

на внутрішньому ринку по ціні, у якій відсутнє таке мито. Та це пояснення є 

недостатнім, щоб зрозуміти мотиви створення усіх філій в індустріальних країнах. 

Наступним способом представити причини створення іноземних філій 

компаній, зокрема в індустріальних країнах, є зосередження уваги на значенні 

нематеріальних активів, якими володіє материнська компанія. Специфіка 

нематеріальних активів становить підставу для двох наступних підходів до 

проблеми транснаціональних компаній: еклектичного (інша назва – OLI) 85 – 91  

та теорії трансакційних витрат (яка становить варіант підходу OLI). Еклектичний 

підхід визначає три основні фактори, вирішальні для виникнення 

транснаціональних компаній: власність (від англ. O – ownership), 

місцезнаходження (L – location) й інтернаціоналізацію (I – internalization). 

Відповідно до поглядів автора цієї концепції, заснування філії за кордоном є 

рентабельним тоді, коли, по-перше, компанія отримує вигоду від наявності прав 

власності (компонент О). Зокрема, йдеться про знання продукту і (або) процес 

його виготовлення, які не є загальнодоступними і дають компанії перевагу над 

іноземними суперниками, попри необхідність ведення виробництва в умовах 

чужого ринку. По-друге, місцезнаходження філії (L) має бути найкращим з усіх 
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можливих. Це означає, що за своєю привабливістю воно має бути кращим від 

можливого розміщення у країні походження ТНК чи будь-якого іншого місця на 

світі. По-третє, ведення діяльності у рамках компанії має бути більш 

рентабельним (і у цьому, власне, полягає інтернаціоналізація), ніж налагодження 

відносин із зовнішніми контрагентами.  

Дещо інакше причини виникнення транснаціональних компаній трактують 

творці теорії операційних затрат 57 . Вони пояснюють, чому окремі рішення, що 

стосуються розташування факторів виробництва, реалізовують за допомогою 

операцій з іншими компаніями, а інші – через інтернаціоналізацію, тобто 

компанія включає їх до своєї діяльності. Теорія операційних затрат 

зосереджується на третьому елементі еклектичного підходу (OLI) – 

інтернаціоналізації. На думку її авторів, компанія приймає рішення на підставі 

порівняння операційних затрат, що випливають з характеру операції, яка 

проводиться, і необхідні для її реалізації (очевидно, не слід плутати операційні 

затрати з ціною, яку сплачують за товар). Підприємство прагне оминати ринок, 

якщо воно вважає, що укладення угод з зовнішніми контрагентами є надто 

дорогою формою економічних зв‘язків. Звісно ж, не усі форми діяльності вдається 

інтернаціоналізувати. Наприклад, важко уявити інтернаціоналізацію продажу 

готового виробу розпорошеним покупцям або придбання електроенергії чи води. 

Хоча теорія операційних затрат зосереджується на одному з факторів, які у 

рамках підходу OLI є вирішальними для прийняття рішення про розміщення філії 

за кордоном, проте у ній не ігноруються питання власності і розташування. Саме 

власність є вирішальною для характеру компанії, а, відповідно, для її позиції на 

ринку, яка дає такі переваги над суперниками, що компанія може вибрати спосіб 

діяльності замість того, щоб переймати принципи діяльності конкурентів. У свою 

чергу, порівняння операційних затрат на інтернаціоналізацію діяльності і відмову 

від неї є вирішальним для прийняття остаточного рішення про місце 

розташування філії. 

Як за еклектичного підходу, так і в теорії операційних затрат, перенесення 

компанією виробництва за кордон розглядають як альтернативу до її комерційних 
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контактів із зарубіжними компаніями. Якщо метою підприємства є максимізація 

прибутку, то відкриття філії за кордоном є раціональним тоді, коли компанія 

отримає завдяки цьому таку вигоду, котра щонайменше компенсує затрати, що 

випливають з незнання ринку, у тому числі внаслідок різноманітних ризиків, які 

супроводжують такі операції. Додатковими затратами є, звісно, затрати на 

координацію міжнародної діяльності. У свою чергу, вигоди можуть походити від 

того, що компанія володіє нематеріальними майновими активами та має доступ до 

дешевших джерел сировини і капіталу, від яких відсічені її суперники. Раніше 

такі вигоди становили основу для експорту, тепер потік товарів все частіше 

замінюється потоком виробничих факторів. 

Діяльність транснаціональних компаній пов‘язана з ризиком. Географічна 

диференціація діяльності може знизити цей ризик. Подібною є ситуація з 

ризиком, що стосується окремих національних економік, – наприклад, побоювань 

економічної рецесії чи шкідливої з точки зору підприємства зміни 

макроекономічної політики. 

Досі не створено однієї моделі (схеми) поведінки транснаціональної 

компанії, яка була б прийнятною для усіх, хто досліджує цю проблематику. 

Причини виникнення транснаціональної компанії просто не можна звести до 

спільного знаменника. Може йтися як про забезпечення доступу до сировини, так 

і про захист ринкової позиції чи підвищення ефективності діяльності, або 

реалізацію стратегічних цілей. Часом йдеться про уникнення наслідків 

обмежувальних правових норм у власній країні та у країні розташування 

існуючих філій. 

Варто зазначити, що транснаціональні компанії ведуть діяльність на ринках з 

недосконалою конкуренцією. В умовах досконалої конкуренції на ринку є багато 

продавців і покупців, тож вони є достатньо численними, щоб співпрацювати один 

з одним й окремо приймати рішення про ціну продукту. До того ж, кожен 

виробник володіє досконалими даними про дії суперників і може одразу ж 

використати їхні технічні рішення. Покупці не розрізняють вироби окремих 

компаній (продукт є однорідним за своїми фізичними рисами і не відрізняється 
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маркою чи іншим умовним торговим знаком). На такому ринку не було б місця 

для порівняльних переваг транснаціональних компаній. Недосконала конкуренція 

на ринках продуктів і виробничих факторів дозволяє транснаціональній компанії 

успішно розвивати свою діяльність. Найважливішими у випадку ринку благ є такі 

обмеження конкуренції, як фізична диференціація продукту і його диференціація 

за допомогою торгового знаку (марки), а також наявність зростаючої вигоди 

внаслідок збільшення масштабу виробництва (якщо все більше виробництво 

дозволяє знизити середню вартість, то на ринку є місце лише для обмеженої, і, 

здебільшого, невеликої кількості компаній). Вигода від масштабів виробництва, 

що зростає, часто випливає з необхідності великих початкових інвестиційних 

затрат (може йтися про великі затрати на дослідження, що передують створенню 

технічної новинки). Вигода від масштабів виробництва, що зростає, наявна також 

на ринку виробничих факторів, поруч з такими проявами недосконалої 

конкуренції, як обмеження доступу до капіталу чи юридично захищена 

технологічна перевага. 

Еволюція поглядів щодо причин виникнення транснаціональних компаній 

супроводжується змінами у підході урядів приймаючих країн до філій таких 

підприємств. У 60-ті і 70-ті роки ХХ ст. умови приходу прямих іноземних 

інвестицій визначалися таким чином, щоб філії ТНК діяли відповідно до діючої 

макроекономічної політики країни, яка приймає. Країни, що приймають (зокрема, 

ті, які розвиваються) часто обмежували можливості входження іноземного 

капіталу на свою територію, вимагаючи місцевого реінвестування прибутків від 

виробництва іноземної компанії, розміщеного на їх території. Іншим способом 

обмеження свободи діяльності транснаціональної компанії був обов‘язок 

співучасті місцевого представника у діяльності, що ведеться на території такої 

країни. Тоді виникали так звані спільні підприємства (joint ventures), які часом не 

дуже підходили власникам іноземного капіталу. По-перше, вони мусили ділитися 

прибутком з місцевим партнером (окрім цього, при розподілі прибутку перевагу 

інколи надавали місцевому партнеру, зі шкодою для іноземного партнера). По-

друге, необхідно було інформувати партнера про продукт, процес виробництва і 
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спосіб організації компанії, що означало оприлюднення інформації, яка становила 

джерело конкурентної переваги транснаціональної компанії. По-третє, часом 

проявлялися конфлікти інтересів обох партнерів, наприклад, щодо способу 

управління підприємством і принципів призначення місцевих мешканців на 

керівні посади. Наведені вище застереження не означають, що ТНК не можуть 

отримувати вигоду від участі у joint venture. Адже, місцевий партнер зазвичай 

добре знає специфіку своєї країни, місцеву політику і звичаї, що дозволяє знизити 

ризики, пов‘язані з виходом на невідомий ринок. 

У 80-ті і 90-ті роки ХХ ст. все більше країн хотіли повністю використовувати 

участь у міжнародному поділі праці і з цією метою вони змінювали економічну 

політику таким чином, щоб вона заохочувала іноземних інвесторів відкривати 

філії у їхній країні. Відбувалася лібералізація політики щодо транснаціональних 

компаній, їм навіть виділяли більші привілеї, ніж вітчизняним компаніям. 

Надання концесії іноземним підприємствам часом набуває навіть карикатурних 

форм. Країни змагаються за розташування на своїй території філій ТНК, 

наприклад, за допомогою хабарів менеджерам, відповідальним за напрямок 

прямих іноземних інвестицій (FDI), субвенцій та податкових пільг, що 

дискримінують вітчизняні підприємства. Гаррісон (1994) наводить приклад Чехії, 

де застосовують нижче оподаткування для компаній типу joint venture, ніж для 

вітчизняних підприємств. 

У попередньому розділі нами було доведено важливість культурного 

чинника для вибору конкретної стратегії здійснення ПІІ транснаціональними 

корпораціями. Зокрема, ми емпірично підтвердили, що фірми, які бажають 

контролювати дочірнє підприємство, при входженні на новий ринок надають 

перевагу створенню нового підприємства з нуля, щоб уникнути ризиків, 

пов‘язаних з придбанням існуючих фірм. 

Подібні підходи у законодавстві, які допускають дискримінаційні форми 

трактування вітчизняних компаній стосовно іноземних корпорацій, можемо також 

зауважити у Польщі. Звільнення від податків і податкові пільги (наприклад, сама 

лиш зміна логотипу дозволяє корпорації впродовж чергового періоду 
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користуватися податковими пільгами), відсутність контролю трансферу прибутків 

до материнських компаній, розташованих поза межами Польщі, ведуть до 

патологій правової системи і до декапіталізації вітчизняних підприємств.  

Якщо вже країни заохочують ТНК відкривати філії на своїй території, то 

однозначно вони отримують вигоду від напливу прямих іноземних інвестицій. 

Проте, не можна залишати ці компанії без строгого правового контролю. 

Помилковою є теза, що капітал не має національності. Звісно, сам капітал не має 

національності, проте це реалія, яку «обслуговують» конкретні люди, які мають 

певну національність, і центр ваги працюючого капіталу завжди буде зміщуватися 

у напрямку до конкретної нації, яку представляють власники цього капіталу. 

Проте, саме прийняття філії ТНК є вигідним, по-перше, тому, що воно призводить 

до зростання виробничого потенціалу і кількості робочих місць. Так відбувається 

у випадку інвестицій, що полягають на створенні нових виробничих об‘єктів 

(greenfield investment) та розвитку тих, які вже існують. Окрім цього, 

транснаціональні компанії знають можливості збуту своїх продуктів на світовому 

ринку, що знижує вартість отримання інформації і ризик невдачі. Вони також 

володіють широкою мережею комерційних зв‘язків, що знижує бар‘єри при вході 

на ринки різних країн. Тож транснаціональним компаніям легше знайти збут для 

своїх продуктів, ніж місцевим підприємствам, зокрема тим, які походять з малих 

країн, що розвиваються. Окрім цього, завдяки ТНК відбувається передання 

технологій і знань, які поширюються на всю економіку країни, що приймає. Він 

має форму як матеріалізованого трансферу нематеріальних активів (наприклад, 

трансфер знань, виражених у конструкції машини), так і нематеріального 

трансферу (наприклад, ноу-хау, право на використання запатентованих рішень чи 

продуктів). Завдяки такому трансферу місцеві компанії можуть наслідувати 

техніки, які використовують ТНК, і використовувати знання, здобуті 

працівниками ТНК, при їх працевлаштуванні у місцеві підприємства. 

Відкриття філії транснаціональної компанії створює умови для збільшення 

ефективності діяльності вітчизняних компаній (наприклад, завдяки руху 

працівників і загостренню конкуренції). Оскільки філії транснаціональних 
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компаній вирізняються більшою продуктивністю праці у порівнянні з місцевими 

суперниками, то прихід іноземного капіталу супроводжується надходженням 

знань і досвіду, які дозволяють підвищити загальну ефективність діяльності. У 

результаті розвивається процес збільшення технологічних здібностей підприємств 

у цій галузі у відсталих країнах. Та процес погоні за лідерами є непростим, 

оскільки вони теж не стоять на місці, а розробляють чергові новинки. Варто 

зауважити, що потік знань зовсім не мусить поширюватися між місцевими 

суперниками транснаціональних компаній. Часом вони зазнають збитків, оскільки 

іноземне підприємство забирає частину їх частки як на місцевому, так і на 

світовому ринках. Дифузія знань може бути обмеженою, оскільки на високі 

керівні посади рідко беруть місцевих працівників, а перехід працівників з 

іноземних у вітчизняні компанії зазвичай є малопоширеним. Поширенню 

технічних знань не сприяють також слабкі зв‘язки іноземних компаній з 

місцевими субпідрядниками та відсутність в іноземних філіях ТНК відділів, що 

займаються дослідженнями і розвитком. 

Хоча вітчизняні компанії доволі мало використовують технології, які 

розвиваються у ТНК, та вони отримують багато вигоди від їх наявності. Йдеться 

про використання досвіду транснаціональних компаній у сфері експортних 

можливостей. Передача інформації про напрямки і стратегії експорту є доволі 

поширеною. Прямі іноземні інвестиції загалом спричиняють розвиток 

інфраструктури, яка спрощує ведення економічної співпраці, зокрема із 

закордоном. Йдеться про створення системи бізнес-інформації і мережі 

міжнародної комунікації. Їх часто використовують місцеві компанії, що дозволяє 

знизити операційні затрати продажу, у тому числі, експортного продажу (у тому 

числі, вартість інформації) і приносить вигоду для всієї економіки країни, що 

приймає прямі іноземні інвестиції. 

До того ж, капітал, який надходить у вигляді прямих іноземних інвестицій, є 

тепер домінуючим джерелом зовнішнього фінансування економіки. Його 

значення зростає з огляду на наявну боргову кризу і відмову комерційних банків 

кредитувати країни, що розвиваються. Корисним з точки зору країни, що 
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приймає, можна вважати і те, що прямі іноземні інвестиції характеризуються 

відносно меншою змінністю (volatility), ніж потік короткострокового капіталу. З 

іншого боку, транснаціональні компанії є більш мобільними (footlose), ніж 

вітчизняні підприємства. Це означає, що перші можуть майже відразу зреагувати 

на невигідні для них зміни, які відбуваються у місці їх попереднього 

розташування, і перенести виробництво (або його частину) туди, де можна 

очікувати кращого ефекту. Така поведінка відповідає сутності ТНК, які 

розвивають таке виробництво, яке можна легко переміщувати між різними 

закордонними площадками. 

Коливання кількості робочих місць і розмір податкових зборів є не єдиними 

аргументами проти приймання філій транснаціональних компаній. Суперники 

таких компаній стверджують, що вони експлуатують місцеве населення і 

сировину, сплачуючи за них низькі ціни. Вони вважають, що це, насамперед, 

відбувається у країнах, що розвиваються. Проте, такі твердження не мають 

доведення в окремих емпіричних дослідженнях (див., наприклад, Гаррісон, 1994 і 

її дослідження у Марокко, Мексиці і Венесуелі). Водночас варто зауважити, що 

транснаціональні компанії ведуть діяльність у таких секторах економіки, які є 

недосконалими з конкурентної точки зору. За таких умов суспільство зазнає втрат 

внаслідок недосконалості ринків незалежно від того, якою є домінуюча на ринку 

компанія – вітчизняною чи іноземною. 

Окремим питанням, важливим з точки зору країни, яка приймає філію, є 

трансфер благ і послуг всередині компанії (intra-firm trade). Про те, що це не 

маргінальне явище, свідчить той факт, що уже у 90-ті роки ХХ ст. внутрішній 

експорт транснаціональних компаній становив 36% усього експорту США, а 

імпорт всередині компаній складав аж 43% їхнього імпорту (у випадку Японії це 

було, відповідно, 25% i 14%, а у Франції – 34% i 18%) 183, с.33-57 . 

Основна проблема у торгівлі всередині транснаціональних компаній полягає 

у тому, що вони можуть здійснювати операції купівлі і продажу між 

материнською компанією і філіями, або між філіями, використовуючи інші ціни, 

ніж ті, що діють на світовому ринку (так звані трансферні ціни). Визначення 
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розміру трансферних цін може мати велике значення як з точки зору країни 

походження ТНК, так і для країн, які приймають її філію. Для ТНК вигідно 

занижувати ціну благ, яких виготовляють у філіях, розміщених у країнах з 

найвищою податковою ставкою, і завищувати вартість продукції у країнах з 

низькою податковою ставкою. Це може, звісно ж, призвести до втрат у країнах, 

які приймають капітал, з огляду на занижені податкові відрахування та прибутки 

місцевого партнера, якщо компанія працює як joint venture. Можливість 

маніпуляції цінами становить наступний аргумент противників приймання 

іноземного капіталу. Однак, необхідно, пам‘ятати, що завданням податкових і 

митних органів є протидія такій практиці. 

Діяльність транснаціональних компаній впливає також на структуру й обсяг 

світового експорту й імпорту. Передусім, йдеться про їхній вплив на структуру, 

обсяги й напрямки торгівлі, яку веде країна походження ТНК і країни, в яких 

розміщені її філії. Нижче ми аналізуємо виключно зміни обсягів обміну, який 

здійснює країна, що приймає капітал. Простіше кажучи, філія може експортувати 

товари з країни, яка приймає капітал, якщо продукти, які вона виготовляє, 

продаються на закордонних ринках, зокрема на ринку країни походження ТНК. 

Тоді її діяльність впливає на покращення торгового балансу країни розміщення 

філії
15

. Філія може також зумовлювати зростання імпорту країни, що приймає 

капітал, якщо вона купує у материнської компанії чи в іншої філії власного 

підприємства обладнання, напівфабрикати чи сировину. У такому випадку, вона 

спричиняє зростання дефіциту торгового балансу країни розміщення прямих 

іноземних інвестицій. Додатковим наслідком, шкідливим з точки зору країни, що 

приймає капітал, є витіснення колишнього експорту місцевого постачальника 

виробами філії. Сальдо торгового балансу країни розміщення філії може за таких 

умов залишитися без змін, а прибуток отримає ТНК, а не вітчизняний виробник. 

Подальші проблеми, які є важливими з точки зору оцінки діяльності 

транснаціональних компаній, виходять за рамки зацікавлення економістів. 

Наприклад, йдеться про наслідки розташування філії ТНК для безпеки і 

                                                           
15

Торговий баланс – це порівняння експорту й імпорту товарів за певний період (найчастіше впродовж року). 
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суверенітету приймаючої країни. Ця проблема є особливо важливою з точки зору 

економік малих країн з невеликим економічним потенціалом, зокрема країн, що 

розвиваються. 

Аналізуючи світовий ринок, складно однозначно стверджувати, чи він досі 

складається з численних і різноманітних національних та міжнародних ринків, чи 

виникають глобальні ринки, відносно яких країни та їхні економічні органи 

втрачають своє значення, а основними суб‘єктами стають транснаціональні 

компанії. Одним з наслідків глобалізації стає зниження значення національних, а 

часом і транснаціональних економічних органів. Це супроводжується експансією 

транснаціональних компаній, які незначною мірою підпадають під контроль 

публічної влади. Зростання значення транснаціональних компаній зумовлене не 

лише їхнім зростом чи територіальною експансією, але й зміцненням зв‘язків між 

ними. Воно набирає форми об‘єднання чи поглинання, корпоративних договорів, 

переговорів і договорів (стратегічних альянсів), які укладають між собою окремі 

транснаціональні компанії. 

 Зміна ролі транснаціональних компаній також супроводжується 

модифікацією характеру економічної політики країни стосовно напливу прямих 

іноземних інвестицій. Колишня обмежувальна політика замінюється системою 

стимулів і поступок, які мають переконати ТНК розташовувати свої філії на 

території певної держави. Наразі відбувається також зміна підходів влади країн 

розташування ТНК до їхньої міжнародної експансії. Колишні побоювання щодо 

зниження економічного потенціалу і кількості робочих місць у материнській 

країні часто змінюються на активну популяризацію і допомогу економічних і 

політичних органів країни походження у діяльності у потрібному для компанії 

регіоні. 

 Експансія транснаціональних компаній означає як вигоду, так і загрози. Для 

багатьох країн прямі іноземні інвестиції є шансом на розвиток і прогрес. Однак, 

діяльність транснаціональних компаній потребує регулювання з боку 

національної економічної політики. Оскільки ТНК зазвичай діють на конкуренто 

недосконалих ринках, то одним із основних завдань економічної політики щодо 
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них є недопущення поглиблення таких недосконалостей. Варто, однак, пам‘ятати, 

що зазвичай не поява ТНК на ринку призводить до виникнення таких 

недосконалостей, а сама структура ринку (наприклад, попередня монополізація 

галузі). Іноді ТНК зберігають попередні недоліки, а іноді навпаки – призводять до 

загострення конкуренції. 

 У будь-якому разі, вигода від прийняття ТНК переважає над збитками. 

Проте важливо, щоб економічні органи країни, яка приймає філії 

транснаціональних компаній, контролювали їхню діяльність і не допускали 

зловживань, які шкодять місцевим працівникам, покупцям чи цілим суспільствам. 

 

3.2 Особливості сучасної міжнародної торгівлі в умовах глобалізації 

економічного розвитку 

 Глобалізація – це зміни не лише в економічній, а й у політичній, культурній, 

правовій та організаційній і багатьох інших сферах. Поширення споживацької 

моделі життя, імітація, стандартизація структури попиту забезпечує майже 

необмежену можливість торгової експансії часто на дуже віддалених один від 

одного товарних ринках. 

Зараз, в результаті зазначених змін, обсяг міжнародної товарної торгівлі, 

рахуючи за постійними цінами, майже у двадцять разів перевищує обсяг за 1950 

рік, натомість за поточними цінами – різниця є майже стосорокакратною.
16

 За весь 

цей період показник світового ВВП, рахуючи за постійними цінами, зріс лише у 

вісім разів 180 . Це свідчить про динамічне зростання значення міжнародної 

торгівлі у світі. Підтвердженням цього може бути сильний приріст відношення 

обсягу світового експорту до глобального ВВП. Він зріс від 9% у 1950 році до 

понад 22% у 2005 році (дані з 71, с.39 , а також власні розрахунки автора на 

основі 213 ). Незначний перелом у цій сфері відбувся у 2001 році, коли обсяги 

світового експорту знизилися з огляду на політично-економічну кризу після 

терактів 11 вересня у Сполучених Штатах Америки. Також кризовий 2009 рік 

                                                           
16

Власні розрахунки на підставі: Статистичних щорічників і Статистичних щорічників Республіки Польща – різні 

роки. 
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спричинив зниження обсягів світового експорту (порівняно з 2008 роком 

приблизно на 12%) 111,с.20 . 

 Таблиця 3.2 

Зміни обсягу світового експорту та ВВП у 1950 – 2010 рр. 

Роки Експорт ВВП 

1950 9 19 

1955 13 25 

1960 18 30 

1965 26 39 

1970 41 50 

1975 52 61 

1980 68 73 

1985 75 84 

1990 100 100 

1995 136 107 

2000 196 125 

2005 230 144 

2010 294 162 

Джерело: Власні розрахунки на підставі: Статистичних щорічників і Статистичних 

щорічників Республіки Польща – різні роки, International Trade Statistics 2011. 

 

Аналіз даних таблиці 3.2 дає змогу помітити радикальне прискорення темпів 

зростання світового експорту на зламі 80-тих і 90-тих років минулого століття. 

Невідповідне до типу приросту світового ВВП зростання міжнародної 

торгівлі наприкінці 80-тих років було наслідком глобалізації, а також політичних 

змін, що поглибили цей процес. Це був особливий період, який також вирізнявся 

зміною економічних доктрин багатьох країн.  

Посткейнесіанський етатичний підхід замінювався на проринкові доктрини, 

які випливають з економіки пропозиції. Цей процес був особливо потужним у 

Сполучених Штатах Америки. Основною причиною відходу від попередньої 
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доктрини була неефективність політики, яка заснована на управлінні попитом і 

ґрунтувалася на кейнсіанській теорії, у боротьбі з економічною стагнацією 70-тих 

років. Це був доволі тривалий процес у країнах Західної Європи та Сполучених 

Штатах Америки, що призвів не лише до радикального обмеження темпів 

економічного розвитку, а й до зростання безробіття та інфляції (стагфляції) 66, 

с.81-82 . 

Зазначені причини зумовили зацікавлення економікою пропозиції, яка 

акцентує на зниженні затрат, ефективності та конкуренції. Доктрина, для якої 

прийнятним було високе безробіття впродовж короткого періоду і яка у ситуації 

боротьби з інфляцією пропонувала мінімізацію ролі держави, створювала хороші 

умови для прискорення процесів глобалізації. Водночас вона сприяла 

пожвавленню торгових зв‘язків у світовому масштабі.  

Створенню нових торгових потоків сприяв також розвиток інновацій і 

прискорення темпів запровадження технічного прогресу, і, як результат, 

зростання значення міжнародної конкурентоспроможності в умовах відкривання 

економік. Це зумовило необхідність (з огляду на обмежену ємність національного 

ринку) зовнішньої експансії підприємств. Вона здійснювалася як через торгові, 

так і через виробничі зв‘язки. 

 Справа в тому, що глобалізація, завдяки ліквідації перешкод у товарних 

потоках і виробничих факторів, збільшує вразливість світової економіки до 

поширення кризових явищ. Глобальний експорт у 2009 році знизився 

(у порівнянні з 2008 роком) за обсягом на 12%, а за вартістю – на 23 %, 144  але 

вже у 2010 році ці втрати були компенсовані. Відбулося зростання за обсягом на 

13%, а за вартістю – майже на 22%. 144  Це аргумент, щоб залишити сучасний 

міжнародний устрій без суттєвих змін, тим більше, що у певних сферах ці зміни 

взагалі неможливі. Прикладом може слугувати сфера, пов‘язана з технічним 

прогресом, а відповідно з потоком інформації, транспортом чи зі стандартизацією 

поведінки і споживацьких смаків у результаті імітації. 

 Водночас із динамічним зростанням обсягу міжнародного товарообміну 

сталися суттєві структурні зміни як у товарній, так і в географічній структурі. 
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Відбулося динамічне зростання обміну товарами переробної промисловості. 

Впродовж останніх 30 років цей приріст був майже дев‘ятикратним (див. рис.3.2). 

Це означає, що у досліджуваний період новим струменем у торгівлі є, передусім, 

перероблені товари промислового походження. 

 

Рис. 3.2 - Зміни рівня міжнародної торгівлі за основними групами товарів у 

1950 – 2010 рр. 

Джерело: Власні розрахунки за 144 ,  

 У результаті варто визнати, що останні десятиліття у світовому торговому 

обміні характеризувалися динамічним зниженням значення традиційного обміну 

міжгалузевого характеру і зростанням частки внутрішньогалузевого обміну. 

Отже, процес глобалізації спричинив часткову чи повну втрату актуальності 

частини теорій міжнародної торгівлі. В інших випадках він призвів до їхньої 

суттєвої корекції з огляду на зміни міжнародного оточення. Виявляється, що 

наразі найбільш конгруентною теорією, яка пояснює формування товарної, а 

також частково географічної структури світової торгівлі є теорія подібності 

переваг С. Бюренстама-Ліндера 174, с.62-66 . 

 Глобалізація, про що вже було згадано, це наслідування з боку споживачів, 

стандартизація смаків, а, відповідно, попиту. Це сприяє внутрішньогалузевій 

торгівлі через створення і пропозицію замінників. На цьому базувався 
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С. Бюренстам-Ліндер, автор теорії подібності переваг 174, с.72 . За словами 

автора цієї теорії, країна передусім експортує ті товари, на які відчутно попит на 

вітчизняному ринку, тобто такий попит, що гарантує початок рентабельного 

виробництва для вітчизняного ринку й успішну конкуренцію з постачальниками 

іноземних замінників. 

 Стандартизація попиту і, як наслідок, розвиток внутрішньогалузевої 

спеціалізації у світовій торгівлі створили ідеальні умови для торгової експансії 

країн, здатних до наслідування (імітації). Це відображено у змінах географічної 

структури світової торгівлі. Економічно розвинуті регіони, попри постійне 

домінування у світовому торговому обміні, втрачають своє значення. Їх частка у 

світовому експорті у 2010 році становила 54,7%,(власні розрахунки автора на 

основі 214 )  а у 1995 році − 70,0% 215 . Вони поступаються місцем країнам 

Південної і Східної Азії, а також Південної Америки, Східної та Центральної 

Європи. 

Таблиця 3.3 

Лідери світового експорту 2000 i 2010 

2000 2010 

№ Країна У 

млрд. 

дол. 

США 

У % 

світового 

експорту 

№ Країна У млрд. 

дол. 

США 

У % 

світового 

експорту 

1 США 780,4 12,5 1 Китай 1579,6 11,2 

2 Німеччина 549,7 9,8 2 США 1277,5 9,0 

3 Японія 479,4 7,6 3 Німеччин

а 

1271,3 9,0 

4 Франція 296,2 5,4 4 Японія 769,8 5,4 

5 Великобританія 283,3 4,9 5 Франція 512,9 3,6 

6 Канада 277,0 4,3 6 Голландія 492,3 3,5 
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Продовження таблиці 3.3 

7 Італія 236,6 4,2 7 Республіка 

Корея 

466,4 3,5 

8 Голландія 210,9 3,6 8 Італія 447,5 3,2 

9 Китай 195,1 3,5 9 Бельгія 411,3 2,9 

10 Бельгія 181,3 3,2 10 Велика 

Британія 

410,7 2,9 

Джерело: 214  

 Домінування Китаю у світовому експорті є незаперечним фактом. Та 

водночас зростає значення інших країн з цієї частини світу. У порівнянні з 2000 

роком динаміка експорту, розрахована у постійних цінах для провідних азіатських 

експортерів, становила відповідно: для Індії – 206%, Індонезії – 242%, Малайзії – 

208%, Сінгапуру – 236%, Тайваню – 181% i В‘єтнаму – 514%. Цей же показник 

для Бразилії становив 213%, а для Мексики – 173%.(власні розрахунки на підставі 

145, с. 210-214 )  Водночас високі темпи зростання експорту проявилися у 

країнах Східної і Центральної Європи. Збереження цієї тенденції у майбутньому 

призведе до подальших змін у географічній структурі світової торгівлі. 

 Найбільшим торговим партнером КНР був Європейський Союз із загальним 

оборотом (імпорт й експорт) на рівні 272,3 млрд. дол. США, на другому місці – 

США з оборотом на рівні майже 262,7 млрд. дол. США, на третьому – Японія з 

обсягом оборотів 207,3 млрд. дол. США, на четвертому – Гонконг з оборотом на 

рівні 166,2 млрд. дол. США. 231  

 Більш детальна інформація стосовно оборотів КНР зі США показує, що 

після 2010 року Китай став другим після ЄС торговим партнером США, 

випереджуючи Мексику. При загальних оборотах 262,7 млрд. дол. США 

китайський експорт до США становив 203,5 млрд. дол. США, а імпорт зі США 

сягнув 59,2 млрд. дол. США. Позитивне сальдо оборотів з китайського боку 

сягнуло рівня 144,3 млрд. дол. США при загальному китайському сальдо у 

балансі міжнародної торгівлі у розмірі 177,5 млрд. дол. США, тобто США 

забезпечують майже 81% всього позитивного сальдо 231 . 
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 США залишаються другим торговим партнером Китаю, першим 

експортним ринком, третім ринком імпорту високих технологій, шостим ринком 

імпорту загалом. Це також найбільший постачальник прямих іноземних 

інвестицій (FDI), які у 2011 році становили загалом 69,47 млрд. дол. США, у тому 

числі з боку США − 52,4 млрд. дол. США, попри зниження рівня американських 

інвестицій до 2010/2011 року на бл. 15%. КНР впродовж останніх 15 років є 

найбільшим у світі отримувачем прямих іноземних інвестицій серед країн, що 

розвиваються. 

 Хорошим прикладом наявних економічних відносин  між Китаєм та США є 

спеціальна економічна зона Новий район Біньхай у муніципальному окрузі 

Тяньцзинь. При річному ВВП у цій зоні, який становив у 2010 році бл. 40 

мільярдів дол. США, прямі іноземні інвестиції складали у цьому ж році бл. 15,5 

мільярдів доларів, у тому числі зі США 5,1 млрд. дол. США. У цій зоні ведуть 

діяльність 1234 американські компанії, від найбільших, таких як Майкрософт чи 

Кока-Кола, до малих продовольчих компаній, що імпортують китайські приправи.  

 Всесторонній економічний розвиток Китаю, його нові технологічні 

можливості, людський потенціал відкривають нові виклики для всієї міжнародної 

спільноти, зокрема і для США 

 Варто розуміти, що близько 2020 року Китай стане економічно другою 

державою на земній кулі. Фактично невичерпні запаси робочої сили і прагнення 

більшості китайців покращити своє життя приведе до того, що ця країна може 

стати «світовою фабрикою» у XXI столітті. 

 Сполучені Штати звісно ж залишатимуться до того часу незаперечною 

наддержавою зі своєю військовою і технологічною міццю, а, зрештою, це не менш 

важливо, – з величезним фінансовим ринком, враховуючи розміри американських 

бірж. Саме скорочення дефіциту у найближчі роки і збереження позицій долара як 

однієї з провідних валют світу значною мірою визначатиме роль США як 

наддержави до 2020 року. 

 Що б не сталося, США однозначно будуть наддержавою, або, можливо, 

однією з двох наддержав разом з Китаєм, і тоді світ стане біполярним.  
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 У найближчому майбутньому Китай буде змушений вирішити чимало своїх 

величезних внутрішніх проблем. Це стосуватиметься комплексу соціальних й 

економічних питань. 

Соціальні – це: 

1. вирівнювання рівня життя між високорозвиненими регіонами, такими 

як, наприклад, Шанхай, Пекін, провінція Ґуандун і дуже бідними районами 

західного Китаю, 

2. вирівнювання рівня життя між міським і сільським населенням. Тут не 

йдеться про просте вирівнювання доходів, а про доступ до питної води, освіти, 

охорони здоров‘я чи пенсійного страхування, 

3. вплив локальних спільнот, навіть звичайних людей на розвиток їхніх 

малих «батьківщин». Тут варто згадати хоча би про вигнання із землі селянських 

родин місцевими чиновниками чи великими корпораціями, 

4. зростання кількості старших осіб без пенсійного страхування, які, 

маючи лише одного «нащадка у сім‘ї», не можуть розраховувати на традиційну 

китайську опіку над літніми членами родини. 

Економічні – це: 

1. зниження енергоємності на традиційних промислових об‘єктах, 

наприклад, шахти, металургійні заводи, верфі чи навіть автомобільні фабрики, 

2. забезпечення значної кількості основної сировини: нафти, газу, 

металевих руд чи вугілля, 

3. зниження забруднення довкілля, тобто всього комплексу екологічних 

проблем, 

4. необхідність значного розвитку внутрішнього ринку, щоб приріст 

ВВП не відбувався значною мірою завдяки розвитку експорту, що посилюватиме 

протекціоністські тенденції в основних країнах-імпортерах, 

5. значне розширення будівництва житла, оскільки вирішення житлової 

проблеми щодо приміщень з низьким чи середнім рівнем буде проектуватися на 

мобільність робочої сили, 
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6. брак достатньої кількості висококваліфікованих працівників, 

необхідних для роботи, водночас з розвитком сучасних галузей переробної 

промисловості, а, відповідно, необхідність ширшого доступу до освіти на 

середньому і навіть вищому рівні, скерованої на задоволення потреб 

промисловості і сфери послуг. 

 Значною мірою політика Заходу, передусім США, але і ЄС, у відповідь на 

китайський виклик буде визначати перспективи їх розвитку в середині двадцять 

першого століття. 

 Опис найважливіших учасників світового торгового обміну у цій частині 

роботи буде зосереджуватися лише на тих державах і регіонах, які спеціально 

виокремлені для потреб підготовки статистичних звітів СОТ. Вплив інтеграційних 

об‘єднань на потоки міжнародної торгівлі, як і значення конкретних регіональних 

торгових договорів (RTA) будуть проаналізовані пізніше з огляду на ряд інших 

проблем, які пов‘язані з цією темою. Водночас, такий розподіл не є простою 

справою, тому на цьому етапі дослідження там, де це буде необхідно, буде подано 

дрібні коментарі і пояснення щодо результатів функціонування регіональних 

торгових договорів. 

 У додатках А і Б наведено першу десятку найбільших світових експортерів 

й імпортерів (відповідно у торгівлі товарами і послугами) разом з інформацією 

про зміну обсягів обміну та про позицію кожної із конкретних країн, яку вони 

займали у попередні роки. 

На підставі аналізу таблиць з додатків А і Б можна зробити такі висновки: 

рейтинг найбільших світових експортерів (торгівля товарами) впродовж останніх 

років є стабільним; найбільше у його рамках покращила свою позицію звісно ж 

Китайська Народна Республіка (вражаючий темп зростання товарообміну і сальдо 

торгового балансу).
17

 Позицію лідера в експорті Сполучені Штати втратили на 

користь Німеччини (ефект зниження економічного зростання у США у 

2011−2012 рр., що також мало негативні наслідки для Канади). Країною, яка 

                                                           
17

За попередніми даними за 2015 рік Китай, при утриманні більш ніж 30% зростання обсягу товарного обміну, 

може незабаром наздогнати лідера – Німеччину. 
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покращила свою позицію впродовж досліджуваного періоду, є також Голландія. У 

першу десятку також ввійшла Бельгія. 

 Перша десятка у торгівлі товарами генерує трохи більше ніж 53% світових 

оборотів в експорті і понад 56% оборотів в імпорті. Щодо імпорту неможливо не 

зауважити явного домінування американської економіки, відповідальної за майже 

1/6 всього світового імпорту, що, як уже було згадано, пов‘язано з величезним 

дефіцитом (другою країною з першої десятки з від‘ємним сальдо товарних 

оборотів є Великобританія). Серед країн, не вказаних у додатку А, варто 

зауважити значне (понад 20%) зростання обсягів експорту з Росії, нафтових країн 

(Саудівська Аравія, Об‘єднані Арабські Емірати, Норвегія, Іран, Венесуела), 

Бразилії, Індонезії та Індії. Польща займає 30 місце (89,3 млрд. дол. США, частка 

на рівні 0,9%). В імпорті найсильніше змінилася позиція Індії, Росії, Таїланду, 

Індонезії та Саудівської Аравії (понад 25%). Польща займає тут 26 місце (101 

млрд. дол. США з часткою 0,9%). 

 Подібно, як і в першому переліку, у рейтингу найбільших експортерів й 

імпортерів послуг впродовж 2011−2015 рр. не відбулися суттєві зміни. Якщо 

розглядати експорт, то до першої десятки ввійшов Китай (від‘ємне сальдо обміну 

послугами
18

), натомість за імпортом це зробили Ірландія та Іспанія. Помітним є 

(та з відсутністю яких-небудь загроз) домінування економіки США (позитивне 

сальдо), і це всупереч сповільненню економічного зростання у перші роки XXI 

століття. 

 Від‘ємне сальдо обміну послугами продемонстрували Німеччина та 

Японія.
19

 Перша десятка країн відповідає за 54,6% оборотів експорту і 53,3% 

оборотів імпорту послуг. Стосовно країн, які не вказано у додатку Б, то понад 20-

відсоткове зростання вартості експорту послуг впродовж 2014−2015 рр. показали 

Бразилія, Росія, Люксембург і Польща (позитивне сальдо на рівні 2,1 млрд. дол. 

США), а в імпорті таке ж динамічне зростання продемонстрували Бразилія, 

Саудівська Аравія, Таїланд і Люксембург. Домінування європейських країн в обох 

                                                           
18

Зумовлене, зокрема, від‘ємним сальдо у секторі транспортних послуг. 
19

В обох випадках найсильніше на цей факт впливає від‘ємне сальдо у торгівлі туристичними послугами (у 2015 

році: Німеччина – 35,3 млрд.євро, Японія – 2775,6 млрд.єн). Дані Deutsche Bank і Bank of Japan. 
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додатках однозначно є наслідком свобод, які стали фундаментом для 

функціонування Спільного європейського ринку.
20

 

 Наступним етапом аналізу географічної структури міжнародної торгівлі є 

ідентифікація найбільш потужних експортерів та імпортерів за конкретними 

регіонами (регіональні торгові лідери, див. додаток В). За методом СОТ світ 

поділено на 7 макрорегіонів – Північна Америка, Південна і Центральна Америка, 

Європа, Співдружність Незалежних Держав, Африка, Азія і Близький Схід.
21

 

 Так само додаток Д містить інформацію щодо розміру торгових потоків між 

зазначеними  регіонами разом з поданням відсоткової частки у загальному обсягу 

торгівлі певного регіону чи всього світу. Аналіз цих даних забезпечує синтетичну 

картину напрямків і сили торгових зв‘язків як у міжрегіональному 

(інтеррегіональному), так і у внутрішньорегіональному (інтрарегіональному) 

вимірах. Центральне місце у системі світової економіки займає Європа, котра є 

важливим торговим партнером для решти регіонів. Сама лиш Європа генерує 

понад 43% світових оборотів. Разом із Азією та Північною Америкою вона 

виразно монополізує міжнародну торгівлю товарами (87,9%)
22

, створюючи таким 

чином систему Тріади у широкому розумінні. За такої ситуації слабше розвинуті 

регіони становлять лише допоміжну систему, що доповнює одне ціле. 

 Варто також зауважити, що характерною рисою кожного з найсильніших 

регіонів є домінуюча система інтрарегіонального обміну. 

У випадку Північної Америки вже згадуване сповільнення темпів зростання 

економіки Сполучених Штатів Америки у декілька разів негативно вплинуло на 

зміну експорту й імпорту у 2011−2012 рр. Це було відчутним також для регіону 

Південної і Центральної Америки, Африки й Азії. Починаючи з 2008 року, 

міжнародний обмін повернувся на шлях швидкого росту, що відображено у 

даних, наведених у таблиці 3.4. 

                                                           
20

ЄС-25, що трактується як один організм (а відповідно, у статистиці не враховується обсяг обміну всередині 

співдружності) займає першу позицію за експортом товарів (1328,3 млрд. дол. США, частка 17,1%) і другу за 

імпортом (1462,5 млрд. дол. США, частка 18%). Така процедура суттєво впливає на зниження загальної вартості 

обміну у світі (експорт – 7758 млрд. дол. США, імпорт – 8110 млрд. дол. США). У випадку експорту й імпорту 

послуг ЄС-25 займає перше місце. Дані 145, с.18 і 20   
21

Детальний перелік країн, що входять до складу конкретних регіонів, див. 143, с. 249  . 
22

У випадку торгівлі послугами ця частка є ще більшою і становить 91,4%. Див. 143, с. 39  
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Таблиця 3.4 

Середньорічна зміна обсягу експорту й імпорту регіонів у відсотках 

(2008-2014) 

 

Північна 

Америка 

Південна і 

Центральна 

Америка 

Європа Африка СНД 
Близький 

Схід 
Азія 

Екс Імп Екс Імп Екс Імп Екс Імп Екс Імп Екс Імп Екс Імп 

2008 5,6 11,3 0,0 -13,5 0,3 1,5 10,1 -3,5 -0,3 -25,9 26,2 -1,0 7,3 10,5 

2009 14,4 18,3 19,1 10,6 4,5 6,9 26,6 0,9 36,9 15,6 47,0 13,5 18,8 23,6 

2010 -6,3 -6,2 -3,7 -1,0 0,8 -1,5 -7,0 3,8 -1,0 15,8 -10,5 4,6 -9,3 -7,4 

2011 -3,6 1,4 1,1 -12,1 7,0 5,3 2,7 1,2 6,2 10,1 3,5 5,2 8,0 6,1 

2012 5,1 7,6 14,9 5,7 19,3 20,4 25,2 19,9 27,0 27,2 21,9 14,1 17,7 19,3 

2013 13,8 16,4 29,6 28,0 19,6 20,2 30,2 28,9 36,4 30,8 31,9 31,1 24,8 26,8 

2014 11,7 13,6 25,0 22,6 7,9 9,2 29,4 18,6 28,1 24,8 34,8 16,9 15,5 16,2 

Джерело: власне опрацювання на підставі: 145   

 

 Характер сучасної світової економіки і тенденції, які можна спостерігати у 

міжнародному торговому обміні, не є лише наслідком заходів, що 

запроваджуються з боку організацій, які охоплюють своєю діяльністю переважну 

більшість країн (наприклад, СОТ). Варто також проаналізувати питання, чи це не 

проекти, що здійснюються у регіональному вимірі, мають для вільної торгівлі 

першочергове значення. Такий підхід може виникати з кількох прозаїчних 

причин. 

 Наближені між собою з географічної точки зору країни, також з огляду на 

певний спільний історичний досвід є своєрідними природними торговими 

партнерами.
23

 Наслідком такого підходу до їх взаємин (політичних, економічних, 

соціальних, культурних) може виявитися бажання добровільного поглиблення 

цих відносин, продиктоване відносно легкими для уточнення інтересами, через 

                                                           
23

Автор звісно ж пам‘ятає про можливість інтеграції нерівноправних (нерівносильних) партнерів, де одна сторона 

системи може змушувати до певної форми співпраці, як це було у колоніальні часи. Сучасні критики системи 

світової економіки (передусім з лівими поглядами) також вказують на проблему неоколоніалізму, який вони 

трактують, у тому числі, як відсутність реальної альтернативи для держав так званого бідного Півдня і збереження 

політично-економічної залежності. Див. 186  
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створення певної домовленості, яка б регулювала конкретні справи. Позитивні 

наслідки співпраці, у багатьох випадках спонукають (відповідно до так званого 

ефекту поширення, англ. Spill − overeffect) до менш чи більш поглибленої 

інституціоналізації шляхом розширення сфери договірних норм, визначення 

форми інтеграційного об‘єднання
24

 і трансферу певних повноважень, які раніше 

надавалися лише державі на новосформований наднаціональний рівень. Разом з 

поглибленням торгових й економічних зв‘язків інститути, створені для стимуляції 

інтеграції та її контролю, починають ставати все більш незалежними від своїх 

засновників, що з економічної точки зору не завжди приводить до позитивних 

наслідків
25

 – бюрократія плодить престижні, добре оплачувані посади і за якийсь 

час починає займатися лише сама собою, водночас захищаючи потребу свого 

існування і шукаючи нові джерела фінансування власної діяльності. 

 Лібералізація міжнародної торгівлі, яку за найпростішого підходу 

трактують як зниження (або ж скасування) тарифних і позатарифних перешкод, 

стала однією з причин глобалізації. Однак, вільний потік товарів викликав 

зростання конкурентного тиску, який, будучи корисним з точки зору споживачів, 

не обов‘язково позитивно сприймається підприємцями. Їхнє організоване 

політичне лобіювання може спричиняти запровадження певних «м‘яких» 

захисних засобів. Одним з таких засобів є регіональна інтеграція. У такій системі 

сторони отримують більший контроль за принципами співпраці, що може 

слугувати доказом того, що економічний регіоналізм становить форму захисту від 

шкідливих (насамперед із політично-соціальної точки зору) наслідків глобалізації 

(так звана, «втеча в інтеграцію»). Звісно ж, не виключено його подальшу 

лібералізацію, проте її темп узгоджується з можливостями учасників 

інтеграційного процесу. 

 Це явище набуло у світовій економіці настільки великих розмірів, що СОТ 

мусила звернути на нього увагу. Спершу ніби невинний виняток із режиму 
                                                           
24

Найчастіше перераховують такі форми економічного співробітництва/інтеграції: преференційна торгова система, 

сфера вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічно-валютний союз. Як показує практика інтеграції 

(зокрема у Європі) більш поглиблені форми співпраці супроводжуються також проектами політичного характеру, 

які, на жаль, найчастіше трактують лише як допоміжні. 
25

Вкотре можна тут звернутися до європейського досвіду, зокрема до аргументу, який вказує на проблему 

зарегульованості (надмірної детальності чинного законодавства). 
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найбільшого сприяння (MFN), який є однією з підвалин багатосторонньої 

торгової системи, у вигляді згоди на створення зон вільної торгівлі і митних 

союзів (ст. XXIV GATT) призвів до неможливості повної реалізації режиму 

найбільшого сприяння і зумовив те, що альтернативним шляхом до вільної 

торгівлі стали регіональні домовленості. 

 Прагнучи захистити основоположний характер первинних принципів і 

власний престиж, СОТ постійно впроваджує заходи, які мають обґрунтувати і 

впорядкувати їхнє функціонування (RTA як підтримка для вільної торгівлі 225, 

пункт 7 , обов‘язок сповіщення про RTA, вимога SAT
26

), проте де-факто це дуже 

слабо впливає на форму інтеграції. Здається, що СОТ залишається заручником 

інтересів своїх членів. Будь-яка суттєва зміна, яка була б корисною для 

багатосторонньої лібералізації торгівлі, зустрічається з менш чи більш рішучим 

опором окремих країн, які беруть участь у певних регіональних проектах 

інтеграції. Активність СОТ випливає, окрім цього, з бажання попередити 

небезпеку фрагментації світової економіки на кілька торгових блоків, які, з огляду 

на свою силу,  розпочали б потенційно шкідливе суперництво.  

 За даними СОТ, впродовж 1948-1994 рр. було зафіксовано 124 регіональні 

торгові договори, тоді як у 1995-2006 рр. було заявлено і представлено для оцінки 

(перевірки) понад 240 угод. З цієї кількості реально діють 214 регіональних 

торгових договорів, більшість з них (84%) – це зони вільної торгівлі.
27

 Помітною є 

тенденція до укладання міжрегіональних угод. Окрім цього, більшість серед усіх 

чинних регіональних торгових договорів охоплює країни, які зазнають системної 

трансформації чи розвиваються. 

У такому варто також вказати на інші проблеми: 

1. перекривання членства (англ. оverlapping membership) разом з 

неузгодженими правилами походження, що може бути ефективним інструментом 

                                                           
26

З англ. substantially all the trade (загалом вся торгівля) – зворот у ст. XXIV GATT. 
27

Частина цих угод фіксується також на підставі ст. V GATT і дозвільного застереження (англ. enabling clause). 

Щодо аналізованих регіональних торгових договорів див. детальніше 211 . Варто також ознайомитися із такими 

роботами: 67; 105   
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прихованого протекціонізму і взагалі складною для ліквідації перешкодою у 

багатосторонній системі торгівлі, 

2. ефект зміщення торгівлі, який призводить до фактичної дискримінації 

третіх країн (наприклад, шляхом митних пільг) і штучно впливає на зміну 

конкурентоспроможності підприємств, а, відповідно, країн-членів об‘єднання,
28

 

3. ефект створення і зміщення прямих іноземних інвестицій як наслідок 

зміни привабливості місця розташування, вираженої у заміні експорту на 

виробництво у цільовій країні такого експорту (переміщення виробництва). 

 Підсумовуючи цей короткий опис загальних роздумів щодо походження, 

природи і наслідків регіоналізму, варто визнати, що дуже складно розвіяти 

сумніви багатьох економістів і політологів, чи регіональна і мультилатеральна 

лібералізація торгівлі зумовлює, у результаті, лібералізацію світової торгівлі чи 

навпаки, веде до певної фрагментації міжнародної системи торгівлі внаслідок 

створення закритих торгових блоків, у рамках яких діють різні «правила торгівлі» 

124, с. 82 . 

 Як було згадано, регіональні інтеграційні об‘єднання через торгівлю 

відповідають за створення певних потоків товарів. Наступним і водночас останнім 

фрагментом цього розділу є огляд основних цифрових даних і тенденцій, 

пов‘язаних з цим питанням. 

 Характерною рисою найбільш розвинених інтеграційних об‘єднань, зокрема 

тих, що об‘єднують найбільш розвинуті країни, є той факт, що велика частина 

(тобто 30% і більше) їхнього торгового обміну становлять так звані 

внутрішньорегіональні обороти (обороти всередині такого об‘єднання). Зрештою, 

у їхній структурі домінуючу роль відіграє звичайний внутрішньогалузевий обмін, 

що охоплює товари з відносно високим рівнем переробки, натомість загальна 

структура торгівлі є сильно диверсифікованою, завдяки чому ці економіки є більш 

опірними до шкідливих явищ, які можуть виявлятися у світовій економіці. У 

такому випадку обґрунтованим є висновок, що формально окремі економічні 

системи поступово створюють взаємодоповнювану сукупність. З цього також 

                                                           
28

 Ефект створення торгівлі, очевидно, є позитивним. 
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випливає необхідність трактування економічної інтеграції передусім у категоріях 

динамічного процесу, а не лише певної структури/форми (тобто лише статичного 

підходу). Темпи такого пристосування, безперечно, залежать від обсягу і ступеня 

розробки правил, визначених у документах, на яких ґрунтується регіональний 

торговий договір, і повноважень, наданих наднаціональним установам. 

 У випадку об‘єднань країн, що розвиваються, чи слаборозвинутих країн 

(наприклад, у Південній Америці, Африці) додатковими факторами, які треба 

врахувати, є з-поміж іншого поточна політична ситуація, цінові тенденції на 

ринках товарів, що становлять високу частку у їхній структурі експорту (зокрема 

у випадку, коли ціна на ці товари знижується) і загальна економічна кон‘юнктура 

у високорозвинених країнах. Попри те, що країни так званого Півдня прагнуть 

узгоджувати спільну позицію на переговорах з найважливіших для них питань 

(наприклад, щодо лібералізації аграрної торгівлі), диференціація їхніх інтересів і 

сильні зв‘язки з колишніми (або й сучасними) патронами призводить до того, що 

вони значною мірою приречені на поразку. Помітним є намагання (і конкуренція 

у цій сфері) здобути певні преференції у торгівлі зі США чи ЄС, а, відповідно, 

спрощення доступу для власних товарів до привабливих ринків збуту. Реалізація 

цієї мети автоматично послаблює мотивацію для репрезентації і підтримки 

намагань інших країн, які не можуть скористатися такими преференціями. З точки 

зору розвинутих країн, така політика вибіркового нав‘язування двосторонності 

торгових стосунків успішно консервує певний статус-кво. 

 Наведені нижче дані
29

 становлять коротку характеристику географічної і 

предметної структури торгівлі окремих (найбільш важливих для світової 

економіки) інтеграційних об‘єднань за окремими регіонами чи вибраними 

об‘єднаннями (НАФТА, МЕРКОСУР, Андська спільнота націй, Європейський 

Союз, АСЕАН) (див. також 203 ). 

 У предметній структурі експорту регіону Північної Америки (що водночас 

становить 14,5% обсягу світового експорту) передусім домінує обладнання і 

транспортне устаткування (45% всього регіонального обміну), хімічні вироби 

                                                           
29

Якщо не вказано інакше, дані стосуються 2014 року і походять з 145  
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(10,4%), аграрні продукти (9,2%) і пальне (8,9%). В імпорті (який становить 21,7% 

обсягу світового імпорту) найважливішими позиціями, натомість, є обладнання і 

транспортне устаткування (40,3%), пальне (14,9%) і хімічні вироби (8,3%). 

Враховуючи той факт, що до складу регіону Північної Америки за методом СОТ 

належать Сполучені Штати, Канада і Мексика, то структура торгівлі відповідає 

торговим оборотам НАФТА (Північноамериканської зони вільної торгівлі, англ. 

North American Free Trade Association). Внутрішньорегіональний обмін становить 

55,8% (у 1990 році − 42,6%).
30

 

 Регіон Південної і Центральної Америки, як показано у табл. 3.3, є з 

торгової точки зору найтісніше пов‘язаний з Північною Америкою (33,2%). Також 

схожою є ситуація з латиноамериканськими інтеграційними об‘єднаннями. 

Внутрішньорегіональні обороти МЕРКОСУР (Спільний ринок Півдня – Бразилія, 

Аргентина, Уругвай, Парагвай, Венесуела)
31

 становили 12,9% обсягу експорту і 

19,7% обсягу імпорту (у 1990 році ці частки були менші – становили 8,9% і 

14,5%).
32

 У цій системі домінує бразильська економіка (понад 60% частка в обміні 

загалом). Можна припускати, що членство Венесуели значно покращить 

попередні показники внутрішньої торгівлі і становитиме певну противагу для 

Бразилії.
33

 

 У випадку Андської спільноти націй (Болівія, Колумбія, Еквадор, Перу)
34

 

частка внутрішньорегіонального обміну становить лише 8,7% для експорту і 

10,2% для імпорту (у 1990 році відповідно 4,1% і 5,1%).
35

 

 Загалом, частка всього латиноамериканського регіону у світовому експорті 

й імпорті залишається дуже малою (відповідно 3,5% і 2,8%). У структурі експорту 

передусім переважають продукти сільського господарства (26,4%) і пальне 

                                                           
30

Впродовж 1990-2010 рр. обсяг внутрішнього обміну зріс з 239,5 млрд. дол. США до 823,9 млрд. дол. США 

(зростання на 244%, тоді як загальний обсяг обміну виріс на бл. 163%). 
31

Зі зрозумілих причин ці дані ще не охоплюють Венесуелу, яка вийшла з Андської спільноти націй,щоб у липні 

2006 року стати повноправним членом МЕРКОСУР. 
32

Впродовж 1990-2010 рр. обсяг інтрарегіонального обміну зріс більш, ніж п‘ятикратно. 
33

Обсяг бразильського і венесуельського експорту у 2010 році становила відповідно 118,3 млрд. дол. США і 55,5% 

млрд. дол. США. Окрім цього, слід вказати, що зміцненню торгових зв‘язків держав МЕРКОСУР після приєднання 

до них Венесуели може сприяти все більш виразний антиамериканізм. 
34

У статистиці СОТ вже не враховується Венесуела. 
35

Впродовж 1990-2010 обсяг внутрішнього обміну зріс більш ніж восьмикратно, тоді як загальний обсяг торгівлі 

зріс у бл.3,7 рази. 
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(24,2%). Серед промислових товарів, що загалом становлять 34,1%, 

найважливішою групою є обладнання і транспортне устаткування (12%) та хімічні 

вироби (5,8%).
36

 

 Вирішальними для значення європейської економіки є передусім предметна 

структура експорту, у якій домінують промислові вироби (79,7%, див. Додаток 

А), і сила внутрішніх торгових зв‘язків, яка для ЄС-25 становить 66,7% для 

експорту і 64,5% для імпорту. 

 Частка країн, що належать до Співдружності Незалежних Держав, у 

світовому експорті й імпорті залишається невеликою – 3,3% i 2,1%. Основним 

торговим партнером залишається Європа (половина обміну), а обороти всередині 

співдружності становлять 18,1% для експорту і 27,6% для імпорту.
37

 Основним 

експортним товаром є, безумовно, мінеральна сировина (60,1%, зокрема нафта і 

природній газ), натомість у структурі внутрішньої торгівлі/експорту переважають 

промислові товари (31,5%) і продукти сільського господарства (31,3%). 

Найбільший вплив на торгові показники СНД має Російська Федерація. 

 Найслабше розвинутий регіон світу – Африка – відіграє у міжнародній 

торгівлі незначну роль. Його частки у світовому експорті й імпорті становлять 

відповідно 2,9% і 2,4%. Основний торговий партнер − Європа (близько 45%), 

натомість частка внутрішньорегіонального обміну коливається у межах 10%. 

Основним джерелом доходів від експорту є пальне і мінеральна сировина (65,2%), 

а в імпорті переважають промислові товари (86,7% експорту ЄС до Африки). 

 Близький Схід ще більше ніж африканський континент залежить від 

експорту пального і мінеральної сировини (70,9%) – їхнім основним споживачем є 

азіатські країни (65,1%, причому лише 4 з них – Японія, Південна Корея, Індія і 

Китай становлять понад 45%), натомість зростання цін призвело до того, що 

частка цього регіону в обсязі світового експорту становив 5,3% (для імпорту – 

3,1%). 

                                                           
36

Див. ще раз додаток А і Б. 
37

Торгівля з іншими членами СНД має найбільше значення для Білорусі, Грузії, Киргизії, Молдови й 

Туркменістану (для кожного випадку − це понад 45% обсягу експорту кожної з цих країн). У випадку імпорту з 

країн СНД − понад 60% частку вказують Білорусь, Киргизія і Таджикистан. 
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 Азіатський регіон − це наразі найбільша дешева фабрика, що забезпечує світ 

промисловими товарами щоденного вжитку (офісне і телекомунікаційне 

обладнання – 25,2%, транспортне обладнання – 10,2%, інші машини – 13,2%, 

текстиль і одяг разом – 8,1%, хімічні вироби – 7,4%). Частка у світовому експорті 

й імпорті формується відповідно на рівні 27,4% і 24,7%. Внутрішньорегіональний 

експорт та імпорт становить 51,2% i 58,3%. Азіатські товари потрапляють 

насамперед на американський (19,7%), європейський (16,8%), китайський (10,3%) 

і японський (8,8%) ринки. Тут варто зауважити, що у структурі експорту США, 

ЄС-25 і Японії до Китаю домінують передусім обладнання і транспортне 

устаткування. З одного боку, це однозначно є наслідком напливу прямих 

іноземних інвестицій і генерування так званого проміжного імпорту, а з другого – 

наслідком зростання рівня життя, що найшвидше виражається через придбання 

автомобілів. У китайському експорті на вищевказані ринки переважає офісне і 

телекомунікаційне обладнання, побутова техніка й одяг.  

 Натомість найсильнішим інтеграційним об‘єднанням, що функціонує в Азії 

є АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії, англ. Association of South-East 

Asian Nations), з яким у рамках ініціативи АСЕАН+3 все тісніше співпрацюють 

регіональні економічні лідери – Китай, Японія і Південна Корея. 

 

3.3. Вплив культурно-цивілізаційних факторів на розвиток 

зовнішньоторговельних відносин ЄС з країнами світу 

 ЄС є найбільшою економікою світу, виготовляючи понад 20 % світового 

валового внутрішнього продукту (ВВП) 101 .  З огляду на розмір ВВП ЄС (14 

трлн євро) 99  і відкритість внутрішнього ринку ЄС, у рамках якого експорт 

становить 2 415 млрд. євро, а імпорт 2 188 млрд. євро 98 , ЄС відіграє ключову 

роль у формуванні світової системи торгівлі, передусім завдяки активній участі у 

діяльності Світової організації торгівлі (СОТ). Економічна відкритість принесла і 

буде приносити ЄС суттєву вигоду, враховуючи те, що понад 30 млн. робочих 

місць у ЄС залежать від внутрішньої торгівлі 100  та те, що за розрахунками 90% 

світового економічного росту впродовж найближчих 15 років будуть 
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генеруватися поза межами Європи 100 . Нові учасники ринку і нові технології 

значною мірою змінили як структуру міжнародної торгівлі, так і механізми, що 

нею керують. Зокрема широке використання інформаційних технологій 

забезпечило введення в обіг товарів і послуг, які досі знаходилися поза ним. 

Впродовж останніх двадцяти років обсяг торгового обміну з іноземними 

державами зростав надзвичайно швидко, сягаючи досі недосяжних рівнів. Наразі 

світова економіка має високий ступінь інтеграції, а традиційна торгівля готовими 

виробами значною мірою заміняється глобальними ланцюжками поставок. 

Однак глобалізація та досі актуальні наслідки загальносвітової фінансової 

кризи негативно вплинули на економічні результати ЄС. 

Торгівлю країн, що належать до Європейського Союзу, можна поділити на 

зовнішню і внутрішню. Зовнішню торгівлю, тобто обсяг міжнародної торгівлі 

товарами, яку ЄС-28 веде з зарубіжжям (сума зовнішнього експорту й імпорту), 

оцінено на рівні 3 517 млрд. євро у 2015 р. У порівнянні з 2014 р. зріс як імпорт, 

так і експорт, хоча це зростання було більшим у випадку експорту (88 млрд. євро), 

ніж імпорту (35 млрд. євро). Як наслідок, позитивне сальдо торгового балансу 

ЄС-28 зросло з 11 млрд. євро у 2014 р. до 64 млрд. євро у 2015 р.  

 Після різкого скорочення експорту й імпорту у 2009 р. ЄС-28 

продемонструвала зростання експорту на 58,7 % впродовж чотирьох років до 

рекордного значення 1 737 млрд. євро у 2013 р. У 2014 р. відбулося зниження 

експорту на 1,9 %, а у 2015 р. – зростання на 5,1 % до нового пікового значення 1 

791 млрд. євро. Натомість, у випадку імпорту, після 2009 р. зафіксовано зростання 

на 45,5 % впродовж трьох років до найвищого значення у 2012 р. – 1 798 млрд. 

євро. У 2013 р. обсяг імпорту знизився на 6,2 %, у 2014 р. зберігся на тому ж рівні 

(зростання лише на 0,3 %), після чого він зріс на 2,0 % у 2015 р., проте не 

перевищив показників 2012 року.  

 У сфері зовнішньої торгівлі ЄС-28 у 2015 р. серед держав-членів ЄС 

впевнено лідирувала Німеччина, з якої надходило 28,2 % експорту товарів з ЄС-

28 до країн, що не належать до ЄС, і яка прийняла майже одну п‘яту (18,8 %) 

імпорту до ЄС-28. Трьома наступними найбільшими експортерами залишилися, 
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як і в 2014 р.: Об‘єднане Королівство (12,9 %), Франція (10,5 %) й Італія (10,4 %), 

хоча Франція випередила Італію за зовнішнім експортом ЄС-28. Окрім 

Німеччини, це були єдині держави-члени ЄС, частка яких в експорті ЄС-28 була 

виражена двозначним числом. Об‘єднане Королівство (15,2 %), Голландія (14,4 

%), Франція (9,5 %) й Італія (8,9 %) були у 2015 р. наступними після /Німеччини 

найбільшими імпортерами товарів з держав, які не є членами ЄС. Відносно велику 

частку Голландії можна пояснити, бодай частково, тим фактом, що значна 

кількість товарів прибуває до ЄС через Роттердам – найбільший морський порт 

ЄС. Найбільше позитивне сальдо у зовнішній торгівлі товарами у ЄС-28 на рівні 

179,4 млрд. євро у 2015 р. зафіксовано у Німеччині, далі в Італії (33,7 млрд. євро) 

й Ірландії (29,3 млрд. євро). 

 Обсяг торгівлі товарами між державами-членами ЄС (торгівля всередині 

ЄС) у 2015 р. було оцінено, з урахуванням експорту, у 3 070 млрд. євро. Це було 

на 71 % більше, ніж рівень експорту з ЄС-28 до країн, які не є членами ЄС, котрий 

становив 1 791 млрд. євро.  

 Обсяг внутрішньої торгівлі ЄС-28, що також вимірювався на підставі 

вивезення, зріс у всьому ЄС-28 на 4,7 % між 2014 і 2015 р. Починаючи з 2009 р. це 

був шостий рік підряд, коли було зафіксовано зростання. Враховуючи імпорт та 

експорт загалом, найбільший приріст торгівлі всередині ЄС зафіксовано в Ірландії 

(13,4 %) і Хорватії (12,3 %), натомість Естонія (-2,7 %), Латвія (-2,1 %), Бельгія (-

0,4 %) і Фінляндія (-0,2 %) були єдиними державами-членами ЄС, які 

продемонстрували скорочення торгівлі всередині ЄС у 2015 р. 

 Подібно, як у випадку зовнішньої торгівлі ЄС-28, так і в торгівлі всередині 

ЄС у 2015 р., серед держав-членів ЄС лідирувала Німеччина, з якої надходило 

22,6 % експорту товарів з ЄС-28 до інших держав-членів ЄС і які прийняли 

близько однієї п‘ятої (20,9 %) імпорту товарів з інших держав-членів ЄС-28 (див. 

рис. 3.2 ). З держав-членів ЄС ще лише Голландія (12,6 %) відповідала за понад 

одну десяту частину експорту товарів всередині ЄС, що також було наслідком 

ефекту Роттердаму. Натомість Франція (11,8 %) й Об‘єднане Королівство (10,2 %) 

відповідали за більше ніж одну десяту імпорту всередині ЄС-28. 
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 Про значення внутрішнього ринку ЄС чудово свідчить той факт, що у 

випадку кожної з держав-членів обсяг торгівлі всередині ЄС (експорт й імпорт 

загалом) перевищує обсяг зовнішньої торгівлі ЄС (експорт й імпорт загалом), за 

єдиним винятком Об‘єднаного Королівства. Частка потоків всередині ЄС і поза 

ЄС у загальному обсязі товарної торгівлі сильно відрізняється між конкретними 

державами-членами ЄС, що певним чином відображує історичні зв‘язки і 

географічне положення. Найвищу частку торгівлі всередині ЄС (майже 80 % 

загального обсягу торгівлі) зафіксовано у Люксембурзі, Естонії, Угорщині, 

Чеській Республіці і Словаччині, натомість в Об‘єднаному Королівстві цей 

коефіцієнт знизився до 49,7 %.  

 Проаналізувавши фактори і величини, що стосуються зовнішньої і 

внутрішньої торгівлі Європейського Союзу, варто оцінити економічну силу його 

конкретних торгових партнерів. У період між 2005 і 2015 рр. спостерігалися 

суттєві зміни у структурі експорту товарів з ЄС-28 при розподілі за основними 

торговими партнерами. Серед основних торгових партнерів найбільший рівень 

зростання зафіксовано для експорту до Китаю, який зріс більше ніж у три рази, а 

експорт до Південної Кореї і Бразилії − у два рази. Експорт до Японії і Росії 

зростав повільніше, але був на бл. 30 % більшим у 2015 р., ніж у 2005 р.  

 З точки зору імпорту у період між 2005 і 2015 рр. у ЄС-28 зафіксовано 

скорочення обсягу імпорту товарів з Японії (на 20 %). Найбільше зростання 

зафіксовано щодо імпорту з Китаю й Індії, який зріс більше ніж у два рази. 

 Сполучені Штати залишилися виразно найчастішим отримувачем товарів, 

що експортуються з ЄС-28 у 2015 р., хоча частка експорту з ЄС-28, який 

спрямовується до Сполучених Штатів, у загальному експорті скоротилася з 28,0 

% у 2002 р. до 16,7 % у 2013 р., а потім зросла до 20,7 % у 2015 р. Китай був 

другим за значенням цільовим ринком для експорту з ЄС-28 у 2015 р. (9,5 % 

загального обсягу експорту з ЄС-28), а за ним – Швейцарія (8,4 %). У 2015 р. 

Туреччина випередила Росію, ставши четвертим найбільшим отримувачем 

експорту товарів з ЄС-28. Сім найбільших цільових ринків для експорту товарів з 

ЄС-28 – Китай, Сполучені Штати, Росія, Швейцарія, Норвегія, Туреччина і Японія 
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– відповідали за більш ніж половину загального експорту товарів з ЄС-28 (53,1 

%).  

 При перегляді наведених даних можна зауважити, що сімома найбільшими 

постачальниками імпорту товарів до ЄС-28 були ті ж країни, що і найбільше 

отримували експорт з ЄС-28, хоча їх порядок був дещо іншим. Цих сім країн мали 

більшу частку в імпорті товарів до ЄС-28, ніж становила їхня частка в експорті 

товарів з ЄС-28: майже три п‘ятих (59,8 %) загального імпорту товарів до ЄС-28 

походили з цих семи країн. З Китаю походила одна п‘ята (20,3 %) загального 

імпорту до ЄС-28 у 2015 р. і Китай був найбільшим постачальником товарів, що 

імпортуються до ЄС-28. Частка Сполучених Штатів в імпорті товарів до ЄС-28 

(14,4 %) була на бл. 6 відсоткових пунктів менша від частки Китаю, натомість 

частка Росії (7,9 %), яка була третім найбільшим постачальником товарів до ЄС-

28, нижча ще на 6 відсоткових пунктів. У 2015 р. Туреччина випередила Японію і 

стала шостим найбільшим постачальником імпорту товарів до ЄС-28. 

 У період між 2010 і 2015 рр. обсяг імпорту й експорту ЄС-28 зріс щодо всіх 

груп товарів, за винятком імпорту мінерального пального і мастильних матеріалів, 

який скоротився на 14,7 %. Найбільший рівень зростання експорту зафіксовано 

щодо продуктів харчування, напоїв і тютюнових виробів, щодо яких зафіксовано 

зростання на 49,5 %. Імпорт цих продуктів також суттєво зріс (на 33,8 %), але ще 

більше зростання було зафіксоване для хімікатів і пов‘язаних з ними продуктів, 

щодо яких зафіксовано зростання на 34,8 % 142 . 

Позитивне сальдо торгівлі товарами у ЄС-28, яке у 2015 р. становило 64,2 

млрд. євро, забезпечив позитивний торговий баланс, пов‘язаний з оборотом 

обладнання і транспортного устаткування (вартістю 218,0 млрд. євро) та 

хімікатами і пов‘язаними з ними продуктами (вартістю 129,9 млрд. євро). У 

період між 2010 і 2015 рр. уЄС-28 зафіксовано зростання позитивного торгового 

сальдо для двох цих груп продуктів. Якщо йдеться про продукти харчування, 

напої і тютюнові вироби, то у 2010 р. ЄС-28 зафіксував невеликий торговий 

дефіцит, а у 2015 р. – подібне за розміром позитивне торгове сальдо. У випадку 

інших трьох груп продуктів, ЄС-28 заявив менший торговий дефіцит у 2015 р., 
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ніж це було у 2010 р. Найбільший торговий дефіцит у 2015 р. стосувався 

мінерального пального і мастильних матеріалів, імпорт яких переважав над 

експортом на 243,2 млрд. євро.  

 Структура експорту товарів з ЄС-28 змінилася у проміжку між 2010 і 2015 

р., передусім щодо інших груп продуктів. Частка продуктів харчування, напоїв і 

тютюнових виробів зросла у цей період з 5,6 % до 6,3 %, а частка мінерального 

пального і мастильних матеріалів скоротилася з 5,8 % до 4,8 %. 142  

 У період між 2010 і 2015 рр. найбільша зміна у структурі імпорту до ЄС-28 

спостерігалася щодо мінерального пального і мастильних матеріалів, частка яких 

знизилася з 25,2 % до 19,0 %. Для порівняння, у цей же період частка інших 

готових виробів виросла з 23,8 % до 26,1 %, натомість частка обладнання і 

транспортного устаткування зросла з 28,9 % до 31,0 %. 142  

 Тут варто простежити економічні зв‘язки України з державами 

Європейського Союзу. 

 Україна стала членом Світової Організації Торгівлі (СОТ) 16 травня 2008 р. 

після переговорів, що тривали 14 років. У ході вступу до СОТ Україна, поміж 

іншим, зобов‘язалась знизити митні ставки як для аграрних, так і для 

промислових товарів, не встановлювати мінімальні ціни на імпортовані продукти, 

не застосовувати дискримінаційні транспортні збори за залізничні перевезення, 

відкрити ринок послуг практично у всіх галузях і підгалузях, забезпечити вільний 

транзит товарів (зокрема, енергії) без митних зборів, поступово знижувати 

впродовж 5−10 років наявні експортні мита. Після вступу до СОТ київська влада 

далі здійснювала дії, які були спірними з точки зору норм організації, маючи на 

меті захист вітчизняних виробників шляхом обмеження імпорту. Найбільше 

емоцій викликала подана у 2012 р. заявка на перегляд імпортного мита щодо 371 

тарифної позиції, що більшість країн-членів СОТ сприйняла як дію, що може 

загрожувати основам світової торгівлі. Зрештою, на початку 2015 р. під тиском 

ЄС і США Україна відкликала свою заявку. 

 Україна не є членом Організації економічного співробітництва і розвитку, 

проте в окремих її органах вона має статус спостерігача (комітет з питань сталі, 
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робоча група з питань суднобудування, робоча група з питань малих і середніх 

підприємств). У 2009 р. ОЕСР розпочала реалізацію Програми 

конкурентоспроможності Євразії для Південного Кавказу та України (OECD 

Eurasia Competitiveness Programme – Enhancing Investment Competitiveness and 

Private Sector Development), метою якої є підвищення (інвестиційної) 

конкурентоспроможності країн шляхом надання експертної допомоги і розробки 

рекомендацій для урядових реформ. 

 Варто також згадати про членство України в Організації Чорноморського 

економічного співробітництва (BSEC), а також ГУАМ (організації, до якої 

належать також Азербайджан, Грузія і Молдова). 

 За статистикою ЄС, товарні обороти ЄС з Україною у 2013 р. досягли рівня 

37,8 млрд. євро, що становило 1,1% у торгових оборотах ЄС загалом і дозволило 

Україні зайняти 23 місце серед основних торгових партнерів ЄС. Експорт до 

України сягнув у 2013 р. 23,9 млрд. євро (частка 1,4%, 19 місце), а імпорт з 

України − 13,8 млрд. євро (частка 0,8%, 27 місце). Європейський Союз 

залишається, натомість, одним з ключових економічних партнерів України, а його 

значення зростає. За українською статистикою, у 2013 р. торгові обороти (товари і 

послуги) з країнами ЄС становили 52,4 млрд. дол. США, що складало 32,2% 

загального обсягу торгового обміну України з іноземними державами (для 

порівняння – частка торгових оборотів з країнами СНД становила 35,4%).  

 На країни-члени ЄС припало у 2013 р. 26,5 % українського експорту і 

35,1 % імпорту товарів. У товарній структурі експорту з України до країн ЄС 

домінують аграрні продукти харчування, енергетична і мінеральна сировина, 

сталь, залізо, продукти хімічної промисловості. 

 Найважливіші позиції з боку імпорту з ЄС становлять механічні пристрої, 

автомобільні транспортні засоби, електричні машини й обладнання, продукти 

хімічної промисловості, одяг, аграрні продукти харчування. 

 У 2014 р. (дані за період січень-листопад) відбулися серйозні зміни у 

географічній структурі міжнародної торгівлі. У зв‘язку із запровадженням з боку 

ЄС автономних торгових преференцій і торговою війною з боку Росії значно зріс 
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торговий обмін з країнами ЄС за рахунок країн СНД. Частка ЄС в українському 

експорті товарів зросла до 31,7%, тоді як на країни СНД випало 34,9% експорту. 

Аналогічно виглядала ситуація з імпортом – зростання частки ЄС до 40,7% і 

скорочення частки СНД до 32,4%. Відбулися також зміни у товарній структурі – 

значно зріс імпорт енергетичної сировини (передусім газу) з ЄС за рахунок Росії. 

 Країни ЄС є виразними лідерами серед іноземних інвесторів в Україні, 

незмінно будучи джерелом бл. 80% прямих інвестицій, які досі надійшли до цієї 

країни. 

 У рамках Інструменту європейської політики сусідства (ENPI), ЄС 

реалізовує в Україні співпрацю з метою розвитку. Україна є також однією з шести 

країн, на яку поширюється Східне партнерство, інструмент співробітництва ЄС з 

його східними сусідами. Підтримка ЄС для України реалізовується, поміж іншим, 

через твіннінг-проекти, кількість яких постійно зростає. Окрім цього, у 2014 р. ЄС 

виділив для України 1,6 млрд. євро макрофінансової допомоги. Тут не можна 

оминути також структуру торгових відносин між Польщею та Україною. 

 З огляду на членство Польщі у Європейському Союзі, значна частина 

економічних відносин між Польщею та Україною (зокрема у сфері торгових 

питань) регулюється договорами, укладеними між Європейським Союзом і 

Україною. Основним правовим актом, що регулює двосторонні відносини ЄС − 

Україна є Угода про партнерство і співробітництво (PCA), яку було підписано 14 

червня 1994 р. і яка набула чинності 1 березня 1998 р. 29 квітня 2004 р. Україна 

підписала додатковий протокол, який розширював положення PCA на нові країни, 

що ввійшли в ЄС, у тому числі, на Польщу. 27 червня 2014 року президент 

України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію між Європейським 

Союзом  і його державами-членами, з однієї сторони, та Україною, з іншої 

сторони (Офіційний вісник ЄС 2014 L 161, с. 3.), невід‘ємною частиною якої є 

Угода про повну та комплексну зону вільної торгівлі (DCFTA), а закон про 

ратифікацію Польщею такої Угоди президент Республіки Польща Броніслав 

Коморовський підписав 17 грудня 2014 р. Втілення у життя торгової частини 
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Угоди було відкладено до 31 грудня 2015 р.; до цього часу діятимуть 

односторонні торгові преференції, надані Україні Європейським Союзом. 

 Юридичну основу для двосторонніх економічних відносин становлять, 

поміж іншим: 

1. Договір між Урядом Республіки Польща та Урядом України про 

заохочення і взаємний захист інвестицій, підписаний в 1993 році (Вісник Законів 

за 1993 р. № 125, поз. 575), 

2. Конвенція між Урядом Республіки Польща та Урядом України про 

уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень 

стосовно податків на доходи і капітал, підписана у 1993 році (Вісник Законів за 

1994 р. № 63, поз. 269). 

3. Договір між Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів 

України про економічне співробітництво, підписаний у 2005 р. (Монітор 

Польський за 31.08.2006 р. № 59, поз. 628). 

 Український ринок вже від кінця 90-тих років зараховували до одного з 

найбільш перспективних ринків для польського бізнесу, як з огляду на потенційні 

інвестиції, так і на можливості збуту польських товарів. Український ринок (зі 

своєю доволі сильно відмінною від європейських стандартів специфікою) вже 

багато років становив виклик не лише для польського бізнесу, але й для 

польського уряду, який не міг до кінця зрозуміти механізми, що керували 

українським світом політики і бізнесу. 

 Однак існують компанії, які вийшли на український ринок і є одними з 

лідерів у своїх галузях. До таких компаній можемо, наприклад, зарахувати Групу 

LPP, Barlinek, Rovese, PZU Україна чи Кредобанк,  

100-відсотковим акціонером якого є PKO BP. Польський експорт до України за 

офіційними даними Головного управління статистики у 2014 р. становив бл. 3 

мільярдів доларів, що означає зниження на 2,5 мільярди у порівнянні з 2013 р. Це 

зниження було викликане насамперед зниженням вартості української гривні, яка 

впродовж року знецінилась більш ніж вдвічі. Велике скорочення польського 

експорту до України станом на кінець 2014 року стосувалося майже всіх галузей, 
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за винятком експорту фруктів (зростання на бл. 37 %), виробів з какао (зростання 

на бл. 20 %) і електроприладів (зростання на бл. 7,2 %). Основною галуззю 

логістики при товарному обміні і перевезенні осіб між Польщею та Україною 

залишається автомобільний транспорт. Найслабше розвинутим залишається 

авіатранспорт з огляду на дуже малу мережу сполучень України, які 

обслуговують бюджетні перевізники (лоукости). 

 У короткостроковому плані найбільші експортні можливості можуть 

проявити виробники техніки і пристроїв для гранулювання (корми, біомаса). 

Дуже цікавим сектором є сільське господарство (овочі, фрукти, гриби) та 

сільськогосподарське обладнання. У довгостроковій перспективі нашим основним 

експортним напрямком має бути харчова та хімічна промисловість. При цьому 

варто зауважити, що майбутнє польського експорту в Україні дуже сильно 

залежить від економічної ситуації в Україні та допомоги польського уряду, який 

має з більшою увагою ставитися до ситуації польських експортерів, які хочуть 

розпочати співробітництво за нашим східним кордоном. 

 Торговий обмін. За даними Міністерства економіки товарні обороти між 

Польщею й Україною за період січень-листопад 2014 р. знизилися на 16,8% (у 

порівнянні з аналогічним періодом попереднього року) і становили 6,02 млрд. 

дол. США. Польський експорт до України скоротився на 25,9% і сягнув значення 

3 887,8 млн. дол. США, натомість імпорт виріс на 7,4%, до рівня 1 981,4 млн. дол. 

США. Це означає продовження скорочення польського експорту і зростання 

імпорту. У результаті значення українського ринку для польського експорту щодо 

одинадцяти перших місяців 2013 р. скоротилося з 2,76% до 1,92%. Місце України 

у списку основних споживачів польських товарів знизилося з 8 до 14.  

 У результаті зростання обсягу поставок, обсяг імпорту з України виріс з 

1,03% до 1,04% усіх іноземних закупівель товарів, які здійснює Польща, а 

Україна у переліку постачальників товарів до Польщі утримала 21 позицію. 

Враховуючи загальні торгові обороти, Україна опустилася за аналізований період 

на 17 місце з 16 серед найважливіших торгових партнерів Польщі, а її частка у 
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польській міжнародній торгівлі, у порівнянні з аналогічним періодом 2013 р., 

знизилася з 1,88% до 1,47%. 

 Структура польського експорту до України за період січень-жовтень 2014 р. 

за українськими даними виглядає таким чином: 

1. вироби електромеханічної промисловості – 22,5% всієї частки 

(зростання поставок літальних апаратів на 66,1%, поставки локомотивів 

знизилися на 74,2%, котлів і машин – на 27,3%, інших транспортних засобів, що 

відрізняються від залізничних – на 28,7%, оптичних пристроїв і фотоапаратів – на 

21,6%, загалом експорт товарів цієї групи скоротився на 16,1%); 

2. хімічна промисловість – 20,3% всієї частки (зріс лише експорт 

органічних сполук на 5,7%, знизився: продукції неорганічної хімії на 23,5%, 

екстрактів дубильних речовинна 22,3%, ефірних олій на 28,5%, пластмас і 

полімерів – на 20,4%, каучуку і резини – на 47,2%, загалом експорт товарів цієї 

групи скоротився на 23,5%); 

3. мінеральні продукти – 16,5% всієї частки (експорт нафти і похідних 

сполук скоротився на 20,9%, загалом постачання виробів цієї групи скоротилося 

на 20,4%); 

4. продовольчі сільськогосподарські продукти – 10,8% всієї частки 

(на 90,3% зріс експорт овочів, на 14,7% – кави і чаю, на 404,9% – цукру; 

скоротився експорт: фруктів і їстівних горіхів на 63,8%, м‘яса і субпродуктів на 

53,8%, м‘ясних і рибних виробів на 88% загалом експорт цієї групи скоротився на 

27,9%). 

5. металургійні вироби 8,7%, целюлозно-паперові вироби 6,4%, 

будівельні матеріали і скло: 3,9%, вироби легкої промисловості 3,3%. 

В імпорті з України у січні-жовтні 2014 р. переважали чотири групи товарів: 

1. металургійні вироби – 26,7% всієї частки, зростання обсягу поставок 

на 9,9%; 

2. продовольчі сільськогосподарські продукти – 19,7% всієї частки, 

зростання обсягу поставок на 9,5%; 
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3. мінеральні продукти – 19,0% всієї частки, скорочення поставок на 

4,1%; 

4. вироби електромеханічної промисловості – 15,1%, зростання обсягу 

поставок на 19,8%.  

5. Наведені вище товари загалом складали понад 80% обсягу поставок. 

Інші позиції, які імпортувалися з України, це целюлозно-паперові вироби (частка 

6,8%, зростання обсягу на 41,8%), хімічні вироби(частка 3,8%, зростання обсягу 

поставок на 10,7%) і вироби легкої промисловості (2,9%, зростання обсягу 

поставок на 24,4%). 

 За даними Державної служби статистики України, до 1 жовтня 2014 р. 

польські підприємства інвестували на територіюУкраїни 821,9 млн. дол. США, що 

означає зростання у порівнянні з попередньою тенденцією до зниження. З початку 

2014 року зниження обсягів польських інвестицій становило 23,5 млн. дол. США. 

Враховуючи той факт, що після першого триместру 2014 р. це скорочення 

становило 42 млн. дол. США, можна зробити висновок, що польський капітал в 

Україні компенсував собі попередні збитки (хоча у ІІ кварталі було зафіксовано 

невелике зниження). Наразі Польща займає 12 місце у списку найбільших 

іноземних інвесторів в Україні, з часткою у загальній сумі досі реалізованих у цій 

країні інвестицій, що становить 1,7%. 

 Частка фінансового сектора у польських інвестиціях в Україні зберігається 

на рівні понад 40%. Окрім інвестицій банку PKO BP у «Кредобанк», серед 

найважливіших польських проектів у цьому секторі варто вказати на участь Getin 

Holdingу «Ідея Банку» та страхової компанії PZU SA у PZU Україна. Серед 

суб‘єктів промислового сектора варто, крім цього, вказати інвестиції компаній 

Barlinek, Cersanit, Sanitec-Koło, Can-Pack, Maspex-Wadowice, Grupa Sobieski, 

TZMO, Inter-Groclin, меблевих компаній BRW i Новий Стиль. 

 У ситуації наявної негативної тенденції у сфері прямих польських 

інвестицій в Україну варто зауважити динамічне зростання портфельних 

польських інвестицій в українські підприємства, що реалізовуються за 

посередництвом Варшавської фондової біржі. Наразі дванадцять українських 
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компаній внесено до списку варшавської біржі (11 на основному ринку й одна на 

ринку New Connect), і на сьогодні, у рамках первинних і вторинних емісій акцій, 

вони залучили близько 1 млрд. дол. США, переважну частину яких становить 

польський капітал. Проблеми в українській економіці у 2014 році вплинули на 

котування український компаній: індекс WIG-Ukraine, тобто індекс українських 

компаній, внесених до списку Варшавської фондової біржі, знизився у цьому році 

на 50,2%. Зниження відбулося для усіх компаній індексу. 

 У 2013 р. у статистиці Національного Банку Польщі було відображено 

відтік українських прямих іноземних інвестицій з Польщі у розмірі 76,1 млн. дол. 

США. Як наслідок, загальна сума українських інвестицій у Польщі (чистих 

зобов‘язань) становила наприкінці 2013 р. 217,7 млн. дол. США. 

Офіційні українські статистичні дані, що стосуються українських інвестицій 

у Польщі (див. Додаток Е), за якими до 1 січня 2014 року підприємства з цієї 

країни інвестували у Польщі лише 56,4 млн. дол. США (при чому, до 1 жовтня 

2014 р. ця сума мала скоротитися до 53,6 млн. дол. США), суттєво відрізняються 

від даних Національного Банку Польщі і розрахунків на підставі повідомлень у 

пресі, що стосуються основних українських інвесторів у Польщі. Українські 

інвестори є акціонерами таких польських підприємств як Сточня Гданськ С.А., 

Гута Ченстохова С.А., ФСО на Жераню, Фабрика лампочок Геліос Сп. з о.о., 

T.B. Фрут Двікози  чи Молочний комбінат «Островя». 

 Транскордонна і міжрегіональна співпраця розвивається на кількох рівнях, 

починаючи від міжурядових контактів, через співробітництво органів 

регіонального і місцевого самоврядування, аж до прямих контактів між людьми. 

Основним правовим актом, який забезпечив початок співпраці та її розвиток, 

можна вважати Договір між Польською Республікою і Україною про 

добросусідство, дружні відносини і співробітництво, підписаний 18.05.1992 р. у 

Варшаві. У ньому, крім цього, йдеться про те, що сторони будуть сприяти 

налагодженню і розвитку міжрегіонального співробітництва. Особливу увагу у 

документі приділено популяризації співробітництва на прикордонних теренах. 

Впродовж років виникали організації, що займалися співробітництвом між 
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Польщею та Україною. Важливим суб‘єктом інституціоналізованого характеру є 

Польсько-українська міжурядова координаційна рада з питань міжрегіонального 

співробітництва. До основних завдань ради можна зарахувати: 

1. ініціалізацію і синхронізацію робіт у сфері розвитку прикордонної 

інфраструктури; 

2. здійснення діяльності у сфері залучення коштів допомоги 

Європейського Союзу (зокрема у рамках Програми транскордонного 

співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2007 – 2013); 

3. координацію робіт у сфері легального працевлаштування громадян 

обох країн; 

4. планування транспортної інфраструктури та роботи, пов‘язані з 

охороною довкілля на транскордонній території; 

5. популяризацію і підтримку туризму і культурної спадщини регіону. 

Специфічною формою регіонального співробітництва є єврорегіони, тобто 

прикордонні території, на які поширюється діяльність двох чи більше держав у 

рамках, що визначені у Мадридській конвенції Ради Європи. Відповідно до 

територій України і Польщі можемо говорити про два єврорегіони: Карпатський 

(виник у 1993 р.) і Буг (виник у 1995 р.). Наведені вище структури мають 

підтримувати процеси розвитку на економічному, екологічному, культурному, 

науковому й освітньому ґрунті. Як найважливіші заходи, реалізовані за співучасті 

єврорегіонів, варто назвати розподіл грантів у рамках Програми добросусідства 

Польща – Білорусь – Україна INTERREG IIIA і коштів PHARE, спільну 

організацію ярмарків, конференцій, навчальних візитів і підтримку 

транскордонних ініціатив. 

Найпоширенішою формою регіонального співробітництва є співробітництво 

між органами самоврядування на рівні воєводство (Польща) – область (Україна) i 

місто (Польща) – місто (Україна). Кожне польське воєводство має партнера в 

Україні на регіональному рівні. Найактивніше у цій сфері діють такі воєводства: 

Підкарпатське, Люблінське, Лодзьке, Сілезьке і Мазовецьке. З українського боку 

до найактивніших належать такі області: Львівська, Одеська, Івано-Франківська, 



 181 

Вінницька і Волинська. Кількість договорів, що укладаються на регіональному і 

місцевому рівнях між Польщею та Україною, постійно зростає. Двосторонні 

партнерські договори укладено між більш ніж 450 суб‘єктами. 

Співробітництво економічного самоврядування Польщі та України 

розвивається рядом бізнес-установ і організацій. З огляду на дуже велику їх 

кількість, складно укласти перелік усіх суб‘єктів місцевого самоврядування, які 

співпрацюють між собою. 

Одна з найстаріших двосторонніх економічних палат − Польсько-Українська 

господарча палата. Одним з проявів активної діяльності ПУГП є Клуб 

українських емітентів. До нього були запрошені усі українські компанії, що 

входять до списку основного ринку Варшавської фондової біржі і New Connect. 

Основною метою Клубу є обмін досвідом у сфері функціонування на польському 

ринку капіталу. У сфері співробітництва журналістів, метою якого є підвищення 

свідомості громадян Польщі та України в області економічного і культурного 

співробітництва, ПУГП створила Польсько-український клуб журналістів. 

Іншим прикладом організації, що співпрацює з іноземними палатами 

економічного самоврядування, є Національна економічна палата, яка підтримує 

польських підприємців на міжнародній арені. До її складу належать регіональні 

палати, які також самостійно підписують договори про партнерство із суб‘єктами 

економічного самоврядування в Україні. До популярних партнерів польських 

регіональних економічних палат належать, крім того, Львівська торгово-

промислова палата чи Хмельницька торгово-промислова палата. Центральною 

палатою України, яка об‘єднує менших суб‘єктів, є у свою чергу Українська 

торгово-промислова палата, котра об‘єднує понад 10 000 підприємств. 

Окрім співпраці на рівні економічного самоврядування, польські асоціації й 

організації спільно організовують заходи, метою яких є розвиток польсько-

українських економічних відносин. Крім перелічених вище суб‘єктів, 

організацією таких заходів займаються також Польська асоціація експортерів та 

Міжнародна асоціація польських підприємців в Україні. 
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Висновки до розділу 3 

З проведеного у розділі аналізу стало зрозуміло, що переважна більшість 

транснаціональних компаній походить з Тріади, що складається з Європи, Японії і 

Сполучених Штатів. Інколи компонентами цієї Тріади називають усю Північну 

Америку та Східну Азію із Сінгапуром, Гонконгом, Південною Кореєю і 

Тайванем замість Японії. Така Тріада у широкому розумінні виготовляла у 

першому десятилітті ХХІ ст. майже 50% світового ВВП, а потоки її прямих 

іноземних інвестицій становили 95% усіх світових ПІІ. 

Транснаціональні корпорації вирізняються стратегією, що ґрунтується на 

пошуку так званих стратегічних активів. Ці компанії передусім прагнуть 

використовувати технічний прогрес у сфері транспортування і передачі 

інформації. Транснаціональні корпорації розділяють виробничі і торгові операції, 

щоб розташувати їх там, де можна забезпечити мінімальні затрати чи найкращий 

сервіс. 

Зміна ролі транснаціональних компаній також супроводжується 

модифікацією характеру економічної політики країни стосовно напливу прямих 

іноземних інвестицій. Колишня обмежувальна політика замінюється системою 

стимулів і поступок, які мають переконати ТНК розташовувати свої філії на 

території певної держави. Наразі відбувається також зміна підходів влади країн 

розташування ТНК до їхньої міжнародної експансії. Колишні побоювання щодо 

зниження економічного потенціалу і кількості робочих місць у материнській 

країні часто змінюються на активну популяризацію і допомогу економічних і 

політичних органів країни походження у діяльності у потрібному для компанії 

регіоні. 

В результаті зазначених змін, обсяг міжнародної товарної торгівлі, рахуючи 

за постійними цінами, майже у двадцять разів перевищує обсяг за 1950 рік, 

натомість за поточними цінами – різниця є майже стосорокакратною. Зазначені 

причини зумовили зацікавлення економікою пропозиції, яка акцентує на зниженні 

затрат, ефективності та конкуренції. Доктрина, для якої прийнятним було високе 

безробіття впродовж короткого періоду і яка у ситуації боротьби з інфляцією 
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пропонувала мінімізацію ролі держави, створювала хороші умови для 

прискорення процесів глобалізації. Водночас вона сприяла пожвавленню 

торгових зв‘язків у світовому масштабі. 

З аналізу сучасних тенденцій міжнародної торгівлі стає зрозуміло, що 

глобалізація разом з новою роллю інтелектуального капіталу запускає сильний 

процес поляризації у розвинутих країнах і призводить до деградації країн, 

зіпхнутих глобалізацією на периферію розвитку.  

Лібералізація міжнародної торгівлі, яку за найпростішого підходу трактують 

як зниження (або ж скасування) тарифних і позатарифних перешкод, стала однією 

з причин глобалізації. Однак, вільний потік товарів викликав зростання 

конкурентного тиску, який, будучи корисним з точки зору споживачів, не 

обов‘язково позитивно сприймається підприємцями. Їхнє організоване політичне 

лобіювання може спричиняти запровадження певних «м‘яких» захисних засобів. 

Одним з таких засобів є регіональна інтеграція. 

Європейський Союз найбільше просунувся у процесі економічної і 

політичної інтеграції попри те, що глобалізація не була свідомою метою 

інтеграції. Процес глобалізації значною мірою формується знизу 

транснаціональними корпораціями. Країни, що інтегруються з Європейським 

Союзом, а відповідно – з найбільшим інтегрованим ринком світу, відкриваються 

для зовнішньої конкуренції, подібно як це відбувається у процесі глобалізації. 

Проте це дія з випередженням, чи навіть точніше – на випередження. Так, 

Польща, інтегруючись з ЄС, з певним випередженням підставляє економіку під 

виклики, пов‘язані з глобалізацією. 

У розділі проведено детальний аналізміжнародної торгівлі як всередині ЄС, 

так і з третіми країнами. Виявлено, що при глобалізації або при такому її етапі, як 

інтеграція з ЄС, відбувається повне відкриття для зовнішньої конкуренції, а у 

результаті цього виникає така ситуація, коли де-факто вся продукція має 

експортуватися, оскільки вона буде охоплена вимогами повністю вільної 

зовнішньої конкуренції. Твердження щодо вимоги експорту всієї продукції є 
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найбільш виразним проявом конкурентних викликів, пов‘язаних з глобалізацією й 

інтеграцією. 

Для задоволення вимог економічної конкуренції ЄС готовий відходити від 

багатьох своїх цінностей, які стали підґрунтям її високої позиції у світі. Зростання 

глобальної конкуренції все більше витісняє соціальну солідарність і соціальні 

зв‘язки, створені раніше в рамках ідеї держави добробуту 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено наукове дослідження  впливу 

цивілізаційних і культурних факторів на розвиток міжнародного бізнесу в умовах 

глобалізації. Здійснене дослідження дозволило зробити такі загальні висновки 

теоретичного та науково-практичного характеру, які відображають вирішення 

завдань відповідно до поставленої мети.  

1. У роботах на тему глобалізації у галузі суспільних наук переважає 

погляд, що процеси, які ми називаємо глобалізацією, розпочалися наприкінці 80-

тих років ХХ ст. Поява концепції глобалізації пов‘язана з поширенням у всьому 

світі певних зразків масової культури. Місце виготовлення продуктів, які 

виготовляються у промислових обсягах міжнародними корпораціями, котрі не 

прив‘язані до конкретного місцезнаходження, має тенденцію змінюватися 

залежно від змін кон‘юнктури на світовому ринку. В свою чергу, стратегія 

глобалізації ґрунтується на уніфікації зразків споживання, стилів життя і 

культури. Про світовий ринок можемо говорити у тому випадку, коли продукт 

розповсюджують і продають у багатьох країнах світу у результаті реалізації з 

боку підприємства координованої, наднаціональної стратегії. 

Розуміння явища культури залежить від економічного, суспільного і 

технологічного розвитку та ідейних течій епохи, воно також має суттєве 

відображення у політології. Тож методологічною помилкою було б недооцінка 

існування і значення культури для розвитку підприємництва у глобальному 

масштабі. 

2. Процес формування національної спільноти тісно пов‘язаний з тією 

цивілізаційною моделлю, яка функціонує у даній спільноті. Але при цьому слід 

зважати на те, що національна держава може виявитись безсилою перед 

транснаціональними підприємствами, які ведуть власну інвестиційну політику 

незалежно від позиції й економічних преференцій даної держави, що веде до 

розпаду концепції території як цільної області, що належить даній державі. 

Зв‘язки й обмеження руху товарів і людей між державами були усунуті. 

Глобалізація означає процес міжнародної економічної інтеграції, який 
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проявляється через усування бар‘єрів у міжнародній торгівлі і ліквідацію 

обмежень на рух капіталу. 

Відповідно, глобалізація веде до загальносвітового синтезу культур у світі 

глобального гуманізму, що означає динамічний процес поширення сучасних форм 

суспільного й економічного життя, знищуючи місцеві культури, економіку й 

ідентичність, які раніше існували на цій території.  Існування політичних систем, 

ідеології, релігії, культури, прив‘язувалося до конкретного місця й сприймалося 

як атрибут цього місця (національна держава), а сьогодні це перетворюється на 

глобальну ознаку. 

3. Глобалізація економіки не відбувається одночасно в усіх частинах 

світу і не охоплює рівномірно усіх країн. Лише деякі регіони на земній кулі 

включено до цього процесу, тоді як інші залишаються поза його впливом. Проте, 

попри явно виражену фрагментацію цього явища слід констатувати, що 

глобалізація стала важливим елементом формування подальшого суспільно-

економічного розвитку усього світу. Економіка, культура, політика впливають на 

спосіб благоустрою простору і на процес формування сильних і слабких 

економічних регіонів. Глобальний світ, внаслідок вкраплення у нього місцевих 

елементів, також стає локальним світом. 

4. Інвестиційна політика становить основоположний елемент інвестиційної 

стратегії підприємства. Тож планування стратегії стає пошуком шляху розвитку 

підприємства, яке має збільшити його ринкову конкурентоспроможність. При 

плануванні стратегічних інвестицій підприємство прагне посилити економічні 

ресурси, зокрема, майнові, а, відповідно, вибирає ті інвестиції, які забезпечують 

йому утримання і зміцнення своїх позицій на ринку. У дискусії щодо 

промислових інвестицій особливе значення надають міжнародним інвестиціям, 

зокрема ПІІ. В залежності від ролі, у глобальній економіці формуються зони 

суперництва. Особливою рисою глобалізації є лібералізація потоків капіталу і 

щораз більша свобода у реалізації виробництва всього практично всюди. Це 

створює досі невідоме у такому масштабі суперництво щодо залучення прямих 

іноземних інвестицій і розташування виробництва. Глобалізація зумовлює 
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послаблення залежності між створенням капіталу (економія у країні) та його 

використанням (інвестиції) у країні 

У роботі було проведене дослідження з метою виявлення впливу культурних 

чинників на вибір підприємством стратегії здійснення ПІІ. Для цього було 

розглянуто дві гіпотези. Перша гіпотеза передбачає, що фірми, які бажають 

контролювати дочірнє підприємство, при входженні на новий ринок надають 

перевагу створенню нового підприємства з нуля, щоб уникнути ризиків, 

пов‘язаних з придбанням існуючих фірм. На основі емпіричного дослідження при 

використанні логістичної моделі виявлено, що ця гіпотеза справджується. 

Друга гіпотеза фокусується на взаємозв‘язку між ефективністю ПІІ та 

культурними відмінностями за різного рівня глобалізованості компанії. Гіпотеза 

припускає, що з накопиченням досвіду на стратегію компанії все менше і менше 

впливають культурні відмінності. Щоб перевірити цю гіпотезу, була застосована 

модифікована множинна регресія з рівнем глобалізованості компанії у якості 

модифікатору впливу. Результати дозволяють відкинути цю гіпотезу, тобто 

культурні відмінності є вагомими навіть для компаній, що вже мають великий 

досвід у міжнародних операціях. 

З огляду на це у роботі було сформульовано шість принципів, які становлять 

підставу для створення й етичної оцінки інвестиційної політики підприємства. 

5. За наявної ситуації ріст безробіття і загальна відсутність рівноваги у 

розподілі національного добробуту супроводжується неочікуваним зростанням 

потреби покращення якості життя, коли невикористаними залишаються ресурси 

території, культури і продуктивних сил суспільства. Усі ці явища 

супроводжуються економічною політикою, котра, на жаль, може виявитися лиш 

оздоровленням фінансів без підтримки інших заходів, скерованих на гармонійний 

економічний і соціальний розвиток. 

Зростання бар‘єру попиту веде до того, що багаті ресурси, розміщені по 

всьому світовому ринку: капітал, фабрики, потужності і сировина залишаються 

невикористаними, і з‘являється щораз більша кількість зайвих людей. Ці фактори 

впливають на продаж, а відповідно – на реалізацію основного завдання усього 
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економічного процесу. Це можна визначити як вибраний людський капітал, тобто 

інтелектуальний капітал. 

Інтелектуальний капітал вузької групи спеціалістів, що зумовлюють продаж, 

можна поділити на три групи: 

a) ті, хто вміє ідентифікувати проблему, тобто правильно визначити, що 

можна продати вигідно й у великих масштабах, 

b) ті, хто розуміє проблему, тобто проектують висококласні продукти 

або послуги у рамках, вказаних спеціалістами першої групи цілей, 

c) ті, хто будує мережу виробництва і продажу на всьому світовому 

ринку, забезпечуючи оптимальний добір та комбінацію виробничих факторів.  

 Названі три групи працівників становлять основні активи компаній, які 

пристосовуються до викликів майбутнього. Отже, основними активами є не 

фізичний, а унікальний людський капітал. У процесі глобалізації відбувається 

зміна взаємодії і співпраці висококваліфікованих та низькокваліфікованих 

працівників. У високорозвинутих країнах її все частіше замінюють на співпрацю 

висококваліфікованих працівників з розвинутих країн з низькокваліфікованими 

працівниками в інших країнах. На практиці зумовлює виникнення ситуації, коли 

проектування, дослідницько-інноваційні процеси і стратегічне управління 

застережені для інтелектуального капіталу найбільш розвинутих країн, а інші 

елементи процесу виробництва передаються до інших країн. Наведений вище 

процес приводить до змін, характерних багатократним зростанням доходів 

експертів і керівництва компаній, стагнацією чи зниженням реальних доходів 

низькокваліфікованих працівників у розвинутих країнах. Відбувається суттєва 

зміна розподілу доданої вартості у напрямку зростання у цьому розподілі частки 

інтелектуального капіталу. 

6. У світлі сучасних досліджень держава добробуту становить заключний 

етап процесу, що супроводжує виникнення і зміни сучасної національної держави. 

Проаналізувавши найсучасніші тенденції, можемо стверджувати, що соціальна 

політика у державі добробуту не може бути справою соціального класу чи 

централізованої держави, а має бути справою усіх соціальних груп, зацікавлених в 
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успіху всього суспільства, у якому вони живуть. У роботі виокремлено основні 

тенденції (множинність суб‘єктів, відновлення ролі сім‘ї, взаємне творення 

персональної соціальної допомоги), які доводять, що соціальна політика вийшла 

на новий шлях, що характеризується низкою детермінантів 

7. Наслідком прискорення розподілу праці, що випливає з переходу на 

постіндустріальний етап, є поступовий відхід від традиційного розподілу праці та 

перехід до спеціалізації нового типу. Процес переходу до постіндустріальної 

економіки − це перехід від економіки, у якій стратегічним багатством був капітал, 

до економіки, де таким багатством є інформація. 

 Транснаціональні корпорації вирізняються стратегією, що ґрунтується на 

пошуку так званих стратегічних активів. Ці компанії передусім прагнуть 

використовувати технічний прогрес у сфері транспортування і передачі 

інформації. Вони, маючи сучасні засоби комунікації, мають нечувані раніше в 

історії можливості використання глобального ринку знань, ринку виробничих 

факторів та можливостей продажу. У найближчому майбутньому виникнуть 

організації, що володітимуть глобальними кваліфікаціями. А ті, хто зможе 

створити загальносвітову мережу кваліфікацій, стануть найбільш оплачуваними 

експертами. Транснаціональні корпорації розділяють виробничі і торгові операції, 

щоб розташувати їх там, де можна забезпечити мінімальні затрати чи найкращий 

сервіс. 

Зміна ролі транснаціональних компаній також супроводжується 

модифікацією характеру економічної політики країни стосовно напливу прямих 

іноземних інвестицій. Колишня обмежувальна політика замінюється системою 

стимулів і поступок, які мають переконати ТНК розташовувати свої філії на 

території певної держави. Наразі відбувається також зміна підходів влади країн 

розташування ТНК до їхньої міжнародної експансії. Колишні побоювання щодо 

зниження економічного потенціалу і кількості робочих місць у материнській 

країні часто змінюються на активну популяризацію і допомогу економічних і 

політичних органів країни походження у діяльності у потрібному для компанії 

регіоні. 
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8. З аналізу сучасних тенденцій міжнародної торгівлі стає зрозуміло, що 

глобалізація разом з новою роллю інтелектуального капіталу запускає сильний 

процес поляризації у розвинутих країнах і призводить до деградації країн, 

зіпхнутих глобалізацією на периферію розвитку.  

Лібералізація міжнародної торгівлі, яку за найпростішого підходу трактують 

як зниження (або ж скасування) тарифних і позатарифних перешкод, стала однією 

з причин глобалізації. Однак, вільний потік товарів викликав зростання 

конкурентного тиску, який, будучи корисним з точки зору споживачів, не 

обов‘язково позитивно сприймається підприємцями. Їхнє організоване політичне 

лобіювання може спричиняти запровадження певних «м‘яких» захисних засобів. 

Одним з таких засобів є регіональна інтеграція. 

9.  Європейський Союз найбільше просунувся у процесі економічної і 

політичної інтеграції попри те, що глобалізація не була свідомою метою 

інтеграції. Процес глобалізації значною мірою формується знизу 

транснаціональними корпораціями. Країни, що інтегруються з Європейським 

Союзом, а відповідно – з найбільшим інтегрованим ринком світу, відкриваються 

для зовнішньої конкуренції, подібно як це відбувається у процесі глобалізації. 

Проте це дія з випередженням, чи навіть точніше – на випередження. Так, 

Польща, інтегруючись з ЄС, з певним випередженням підставляє економіку під 

виклики, пов‘язані з глобалізацією. 

 При глобалізації або при такому її етапі, як інтеграція з ЄС, відбувається 

повне відкриття для зовнішньої конкуренції, а у результаті цього виникає така 

ситуація, коли де-факто вся продукція має експортуватися, оскільки вона буде 

охоплена вимогами повністю вільної зовнішньої конкуренції. Твердження щодо 

вимоги експорту всієї продукції є найбільш виразним проявом конкурентних 

викликів, пов‘язаних з глобалізацією й інтеграцією. 

Для задоволення вимог економічної конкуренції ЄС готовий відходити від 

багатьох своїх цінностей, які стали підґрунтям її високої позиції у світі. Зростання 

глобальної конкуренції все більше витісняє соціальну солідарність і соціальні 

зв‘язки, створені раніше в рамках ідеї держави добробуту.
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Найбільші світові експортери й імпортери товарів (2012 – 2014, млрд. дол. 

США) 

 

П
о

зи
ц

ія
 (

2
0

1
4

) Країна Обсяг 

(2014) 

Частка 

% 

(2014) 

Зміна % 

(2013-

2014) 

Позиція 

2013 

Зміна % 

2012-

2013) 

Позиція 

2012 

Зміна 

% 

2011-

2012) 

Експорт 

1 Німеччина 969,9 9,3 +7 1 +22 1 +22 

2 США 904,4 8,7 +10 2 +4 2 +4 

3 Китай 762,0 7,3 +28 3 +34 4 +34 

4 Японія 594,9 5,7 +5 4 +13 3 +13 

5 Франція 460,2 4,4 +2 5 +17 5 +17 

6 Голландія 402,4 3,9 +13 6 +20 7 +20 

7 Великобританія 382,8 3,7 +10 8 +9 6 +9 

8 Італія 367,2 3,5 +4 7 +15 8 +15 

9 Канада 359,4 3,4 +14 9 +8 9 +8 

10 Бельгія 334,3 3,2 +9 10 +18 10 +18 

Імпорт 

1 США 1732,4 16,1 +14 1 +17 1 +9 

2 Німеччина 773,8 7,2 +8 2 +19 2 +23 

3 Китай 660,0 6,1 +18 3 +36 3 +40 

4 Японія 514,9 4,8 +13 6 +19 6 +14 

5 Великобританія 510,2 4,7 +8 5 +18 4 +13 

6 Франція 497,9 4,6 +6 4 +17 5 +19 

7 Італія 379,8 3,5 +7 7 +18 7 +18 
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8 Голландія 359,1 3,3 +12 8 +21 8 +20 

9 Канада 319,7 3,0 +15 10 +22 9 +8 

10 Бельгія 318,7 3,0 +12 9 +14 10 +18 

Джерело: власне опрацювання на підставі: International trade statistics 2015, 

WTO, Geneva 20016, International trade statistics 2014, WTO, Geneva 2014, 

International trade statistics 2004, WTO, Geneva 2004, s. 19, International trade 

statistics 2013, WTO, Geneva 2013. 
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Додаток Б 

 

Найбільші світові експортери та імпортери  послуг 

(2012–2014, млрд. дол. США) 

 

П
о

зи
ц

ія
 2

0
1
4

 Країна Обсяг 

2014 

Частка 

% 

(2014) 

Зміна 

% 

(2013-

2014) 

Позиція 

(2013) 

Зміна 

% 

(2012-

2013) 

Позиція 

2012 

Зміна 

% 

(2011-

2012) 

Експорт 

1 США 354,0 14,7 +10 1 +11 1 +5 

2 Великобританія 188,7 7,8 +2 2 +18 2 +11 

3 Німеччина 148,5 6,2 +10 3 +15 3 +18 

4 Франція 115,0 4,8 +6 4 +12 4 +15 

5 Японія 107,9 4,5 +14 5 +25 7 +9 

6 Італія 93,5 3,9 +13 7 +17 6 +22 

7 Іспанія 92,7 3,8 +9 6 +11 5 +23 

8 Голландія 76,7 3,2 +7 8 +16 8 +15 

9 Китай 73,9 3,1 +19 9 +34 9 +18 

10 Гонконг 

(Китай) 

62,2 2,6 +13 10 +18 10 +4 

Імпорт 

1 США 281,2 12,0 +9 1 +14 1 +8 

2 Німеччина 201,4 8,6 +4 2 +13 2 +17 

3 Великобританія 154,1 6,6 +6 3 +14 3 +13 

4 Японія 132,6 5,6 +2 4 +22 4 +3 

5 Франція 104,9 4,5 +8 5 +18 5 +22 

6 Італія 92,4 3,9 +15 6 +10 6 +20 

7 Китай 83,2 3,5 +16 8 +31 8 +19 
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8 Голландія 70,9 3,0 +3 7 +11 7 +15 

9 Ірландія 66,1 2,8 +3 9 +12 9 +24 

10 Іспанія 65,2 2,8 +11 11 +18 11 +23 

Джерело: власне опрацювання на підставі:International trade statistics 2015, 

WTO, Geneva 2015, International trade statistics 2014, WTO, Geneva 2014, 

International trade statistics 2013, WTO, Geneva 2013 
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Додаток В 

 

Найбільші експортери й імпортери у торгівлі товарами за регіонами (2015, 

млрд. дол. США) 

Регіон 
Найбільші експортери й 

обсяг експорту 

Найбільші імпортери й 

обсяг імпорту 

Північна Америка 1. США 904 

2. Канада 359 

3. Мексика 214 

Експорт загалом: 1478 

1. США 1732 

2. Канада 320 

3. Мексика 232 

Імпорт загалом: 2285 

Південна і 

Центральна Америка 

1. Бразилія 118,3 

2. Венесуела 55,5 

3. Чилі 40,6 

4. Аргентина 40,0 

5. Колумбія 21,1 

Експорт загалом: 354,9 

1. Бразилія 77,6 

2. Чилі 32,5 

3. Аргентина 28,7 

4. Венесуела 24,2 

5. Колумбія 21,2 

Імпорт загалом: 297,6 

Європа 1. Німеччина 969,9 

2. Франція 460,2 

3. Голландія 402,4 

4. Великобританія 382,8 

5. Італія 

Експорт загалом: 4371,9 

1. Німеччина 773,8 

2. Великобританія 510,2 

3. Франція 497,9 

4. Італія 379,8 

5. Голландія 359,1 

Імпорт загалом: 4542,7 

Співдружність 

Незалежних Держав 

1. Росія 243,6 

2. Україна 34,3 

3. Казахстан 27,8 

4. Білорусь 16,0 

Експорт загалом: 340,2 

1. Росія 125,3 

2. Україна 36,1 

3. Казахстан 17,4 

4. Білорусь 16,7 

Імпорт загалом: 216,0 

Африка 1. ПАР 51,9 

2. Алжир 46,0 

3. Нігерія 42,3 

1. ПАР 62,3 

2. Алжир 20,4 

3. Марокко 20,3 
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4. Лівія 30,1 

5. Ангола 23,4 

Експорт загалом: 297,7 

4. Єгипет 19,8 

5. Нігерія 17,3 

Імпорт загалом: 249,3 

Близький Схід 1. Саудівська Аравія 181,4 

2. ОАЕ 115,5 

3. Іран 56,3 

4. Кувейт 45,0 

5. Ізраїль 42,7 

Експорт загалом: 538,0 

1. ОАЕ 80,7 

2. Саудівська Аравія 59,4 

3. Ізраїль 47,1 

4. Іран 35,9 

5. Ірак 23,4 

Імпорт загалом: 322,1 

Азія 1. Китай 762,0 

2. Японія 594,9 

3. Гонконг 292,1* 

4. Південна Корея 284,4 

5. Сінгапур 229,6** 

6. Тайвань 197,7 

7. Малайзія 140,9 

8. Таїланд 110,1 

9. Австралія 105,8 

10. Індія 95,1 

Експорт загалом: 2778,8 

1. Китай 660,0 

2. Японія 514,9 

3. Гонконг 300,2*** 

4. Південна Корея 261,2 

5. Сінгапур 200,0**** 

6. Тайвань 182,6 

7. Індія 134,8 

8. Австралія 125,3 

9. Таїланд 118,2 

10. Малайзія 114,6 

Імпорт загалом: 2598,9 

примітки: 

* у тому числі реекспорт 272,1 

** у тому числі реекспорт 105,1 

*** у тому числі спеціальний імпорт 28,1 

**** у тому числі спеціальний імпорт 94,9 

Джерело: International trade statistics 2016, WTO, Geneva 2016. 
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Додаток Д 

 

 Міжрегіональні та внутрішньорегіональні торгові потоки (млрд. дол. США, 

2014) 

 
Північна 

Америка 

Південна і 

Центральна 

Америка 

Європа СНД Африка 
Близький 

Схід 

Азія 

 
Разом 

Північна 

Америка 

824,19 

(55,8%) 

86,692 

(5,9%) 

237,981 

(16,1%) 

6,666 

(0,5%) 

17,565 

(1,2%) 

34,094 

(2,3%) 

270,015 

(18,3%) 

1477,53 

(100%) 

Південна і 

Центральна 

Америка 

117,931 

(33,2%) 

86,225 

(24,3%) 

67,665 

(19,1%) 

5,757 

(1,6%) 

9,565 

(2,7%) 

6,422 

(1,8%) 

47,531 

(13,4%) 

354,89 

(100%) 

Європа 
397,807 

(9,1%) 

58,405 

(1,3%) 

3201,27 

(73,2%) 

108,544 

(2,5%) 

111,925 

(2,6%) 

121,959 

(2,8%) 

332,045 

(7,6%) 

4371,92 

(100%) 

СНД 
19,315 

(5,7%) 

6,83 

(2,0%) 

178,08 

(52,3%) 

61,658 

(18,1%) 

4,929 

(1,4%) 

10,634 

(3,1%0 

40,017 

(11,8%) 

340,203 

(100%) 

Африка 
60,219 

(20,2%) 

8,219 

(2,8%) 

127,8 

(42,9%) 

0,92 

(0,3%) 

26,487 

(8,9%) 

5,123 

(1,7%) 

48,587 

(16,3%) 

297,703 

(100%) 

Близький 

Схід 

66,27 

(12,3%) 

3,124 

(0,6%) 

86,873 

(16,1%) 

3,098 

(0,6%) 

15,464 

(2,9%) 

54,168 

(10,1%) 

280,793 

(52,2%) 

538,01 

(100%) 

Азія 
607,525 

(21,9%) 

51,471 

(1,9%) 

498,475 

(17,9%) 

36,907 

(1,3%) 

54,125 

(1,9%) 

88,965 

(3,2%) 

1423,94 

(51,2%) 

2778,83 

(100%) 

Разом 
2093,26 

(20,6%) 

300,966 

(3,0%) 

4398,14 

(43,3%) 

223,551 

(2,2%) 

240,06 

(2,4%) 

321,364 

(3,2%) 

2442,92 

(24,0%) 

10159,1 

(100%) 

Джерело:International trade statistics 2016, WTO, Geneva 2016. 
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Додаток Е 

 

Порівняння структури прямих польських інвестицій в Україну за станом на 

1 січня і 31 жовтня 2014 р. (тис. дол. США) 

  1 січня 2014 р. 1 жовтня 2014 р. 

  
тис. дол. 

США 

частка 

(%) 

тис. дол. 

США 

частка 

(%) 

Загалом 839 463,1 100,0 821 877,3 100,0 

Сільське господарство, лісове і 

рибне господарство 
32 099,1 3,8 33 054,8 4,0 

Промисловість, зокрема: 299 072,4 35,6 280 106,4 34,1 

Видобувна промисловість 3 591,0 0,4 1 886,8 0,2 

Переробна промисловість,  

зокрема: 
295 077,5 35,2 277 894,0 33,8 

Виробництво продовольчих 

товарів, напоїв і тютюнових 

виробів 

53 449,1 6,4 50 232,3 6,1 

Текстиль, виробництво одягу, 

шкір, виробів зі шкір та інших 

матеріалів 

2 191,2 0,3 1 927,6 0,2 

Виробництво предметів з 

дерева, виробництво паперу і 

поліграфія 

43 003,5 5,1 40 147,8 4,9 

Виробництво коксу і 

нафтопродуктів 
* * * * 

Хімікати 5 636,4 0,7 4 805,3 0,6 

Виробництво основних 

фармацевтичних виробів і 

препаратів 

* * * * 
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Виробництво резинових, 

пластикових та інших 

неметалевих виробів 

26 128,5 3,1 24 922,6 3,0 

Металургія, виробництво 

готових металевих виробів, 

окрім машин і обладнання 

68 652,5 8,2 66 445,5 8,1 

Виробництво машин, окрім 

ремонту і монтажу машин та 

обладнання 

49 548,5 5,9 46 797,8 5,7 

Виробництво меблів та інших 

виробів, ремонт і монтаж 

машин та обладнання 

46 459,8 5,5 42 607,2 5,2 

Постачання електроенергії, 

газу, пари і кондиційованого 

повітря 

238,5 0,0 177,8 0,0 

Водопостачання, каналізація, 

управління відходами 
165,4 0,0 147,8 0,0 

Будівництво 12 345,1 1,5 11 891,5 1,4 

Оптова і роздрібна торгівля; 

ремонт автомобільних 

транспортних засобів і 

мотоциклів 

83 290,3 9,9 78 233,3 9,5 

Транспорт, склад, поштова і 

кур‘єрська діяльність 
5 650,3 0,7 5 007,2 0,6 

Готельна справа і гастрономія 1 752,8 0,2 1 221,6 0,1 

Інформаційні й 

телекомунікаційні технології 
3 160,0 0,4 2 642,7 0,3 

Фінансова й страхова 

діяльність 
351 734,3 41,9 367 508,4 44,7 
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Операції з нерухомістю 14 720,3 1,8 12 252,2 1,5 

Професійна, наукова й 

технічна діяльність 
18 294,7 2,2 14 432,4 1,8 

Діяльність у сфері управління і 

допоміжних послуг 
15 967,5 1,9 14 306,2 1,7 

Освіта 14,9 0,0 14,7 0,0 

Охорона здоров‘я і соціальна 

допомога 
413,8 0,0 409,0 0,0 

Мистецтво, спорт, рекреація і 

відпочинок 
183,2 0,0 171,1 0,0 

Інші послуги 764,4 0,1 625,8 0,1 

Джерело: дані Державної служби статистики України 
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