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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Європейський Союз є 

найуспішнішим результатом міжнародної економічної інтеграції у світі. 

Створивши економічний і валютний союз, країни – члени Європейського 

Союзу на практиці досягли найвищої стадії міжнародної економічної 

інтеграції. «Єдина Європа» вже не вимірюється суто економічними 

категоріями, а сприймається як політико-економічний союз на 

міжнародній арені.  

Успіх економічної інтеграції значною мірою залежить від 

політичної волі держави,  цілеспрямованих дій і зусиль влади. 

Європейська інтеграція – це за суттю політичний процес з економічними 

цілями, а шлях інтеграції України до ЄС є суперечливим і складним, що 

зумовлено не тільки економічними, а й політичними чинниками.  

Проблеми міжнародної економічної інтеграції, що прямо чи 

опосередковано стосуються України, висвітлені у працях багатьох 

учених, як українських – І. Бабець, О. Білоуса, І. Бураковського, В. 

Гейця, Ю. Данилишина, Д. Лук’яненка, П. Луцишина, М. Мальського, С. 

Писаренко, Л. Сардар’яна, В. Сіденка, А. Філіпенка, О. Шниркова, О. 

Шумило, так і іноземних – М. Алле, П. Баклі, Б. Баласса,  М. Бійє, Е. 

Бенуа, Дж. Вайнера, Д. Віллея, Я. Гальперіна, Ф. Гереса, М. Дюватріона, 

М. Кесона, К. Ланкастера, А. Лібмана, Р. Ліпсея,  Дж. Міда, Ж. Моне, Г. 

Мюрдаля, А. Панагарії, Ч. Пентланда, Ф. Перру, В. Репке, П. Робсона, В. 

Рошера, А. Ругмана, Ф. Рута, Р. Соланда, Я. Тінбергена, Е. Хааса, Г. 

Шмолера, Р. Шумана. 

Економічні бар’єри окремо досліджували українські учені О. 

Гребельник, А. Гретченко, Д. Лук’яненко, Т. Мельник, О. Михайловська, 

В. Орлова, А. Осика,  Б. Фостик, та іноземні – Р. Болдвін, І. Вальтер, К. 
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Ванг, А. Деардорф, Й. Лі, Е. Лімер, Ф. Рут, Ф. Сваген, Р. Стерн, Харріган 

та ін. 

Питання бар’єрів міжнародної економічної інтеграції в Україні 

вивчене недостатньо, зарубіжні вчені приділяють йому більше уваги. 

Цю проблему частково висвітлили у своїх працях І. Бураковський, К. 

Волчук, П. Гайдуцький, Р. Драгнєва, І. Дралюк, Д. Міхель, Т. Силіна, О. 

Шнирков та ін. 

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

Дисертаційна робота виконана в межах наукової теми кафедри 

міжнародних економічних відносин Львівського національного 

університету «Теоретичні засади виявлення та аналізу інноваційного 

чинника економічного зростання України в умовах лібералізації 

зовнішньої торгівлі». № ДР 0108U000745 (01.01.2008 р. – 31.12.2010 р., 

науковий керівник – доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри міжнародних економічних відносин Грабинський І. М.); « 

Секторальна інтеграція в економічній системі Європейського Союзу». 

№ДР 0110U003148 (січень 2010 р. – грудень 2014 р., науковий керівник: 

професор, доктор географічних наук  Писаренко С. М); «Еколого-

економічні переваги у міжнародній торгівлі в умовах глобалізації 

світової економіки». №ДР 0111U008008 (січень 2011р. – грудень 2013 р., 

науковий керівник - професор, доктор економічних наук Грабинський І. 

М.); «Екологічні чинники економічного зростання в країнах Центрально-

Східної Європи». № ДР 0114U004246 (січень 2014 р. – грудень 2016 р., 

науковий керівник - професор, доктор економічних наук Грабинський І. 

М.).  

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у виявленні видів політико-економічних бар’єрів і пошуку 

шляхів їх подолання в процесі інтеграції до ЄС. 

Мета дослідження зумовила окреслення таких завдань: 
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- з’ясувати суть поняття «міжнародна економічна інтеграція»; 

- розкрити зміст поняття «політико-економічні бар’єри міжнародної 

економічної інтеграції»; 

- проаналізувати концепції міжнародної економічної інтеграції та 

інтеграційних бар’єрів; 

- визначити вплив політико-економічних бар’єрів на процес  

економічної інтеграції; 

- з’ясувати особливості політико-економічних бар’єрів в Україні; 

- систематизувати політико-економічні бар’єри за напрямами 

впливу на інтеграційний процес; 

- змоделювати вплив політико-економічних бар’єрів на процес 

інтеграції України до ЄС; 

- визначити методи та інструменти подолання політико-економічних 

бар’єрів в умовах інтеграції; 

- запропонувати можливі шляхи успішної економічної інтеграції 

України до ЄС. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є міжнародна економічна 

інтеграція. 

Предметом дослідження є політико-економічні бар’єри, які 

виникають на шляху економічної інтеграції України до ЄС. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною базою 

дисертаційного дослідження  є положення теорій міжнародної 

економічної інтеграції, наукові праці та практичні дослідження 

вітчизняних та зарубіжних учених. 

Методологічним підгрунттям дисертаційної роботи є як 

загальнонаукові, так і спеціальні наукові методи, які в комплексі 

застосовували для вирішення поставлених завдань і досягнення мети 

дослідження. У дисертаційному дослідженні застосовувались історико-

еволюційний і критично-конструктивний аналіз; теоретичне 
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узагальнення (у вивченні підходів до аналізу міжнародної економічної 

інтеграції та інтеграційних бар’єрів); індукції, дедукції, порівняння і 

систематизації (у дослідженні особливостей міжнародної економічної 

інтеграції та дослідженні та оцінюванні політико-економічних бар’єрів 

міжнародної економічної інтеграції); абстрактно-логічний, 

статистичного аналізу, графічної інтерпретації (у дослідженні політико-

економічних бар’єрів на шляху інтеграції України до ЄС); зіставлення та 

порівняння (для вивчення ефектів впливу політико-економічних 

чинників міжнародної економічної інтеграції на економічне зростання); 

економіко-статистичний (для визначення структури зовнішньої торгівлі 

України з погляду політико-економічних бар’єрів); узагальнення, 

порівняння й екстраполяції (для опрацювання рекомендацій щодо 

усунення політико-економічних бар’єрів у процесі інтеграції); 

моделювання та формалізації (під час побудови моделі механізмів 

впливу політико-економічних бар’єрів на економіку України, країн 

Центрально-Східної Європи та країн Співдружності Незалежних 

Держав). 

Інформаційною базою дослідження слугували наукова література, 

законодавчі акти, міжнародні договори та конвенції, офіційні публікації 

міжнародних організацій (Heritage Foundation, СОТ, Світового банку та 

ін.), матеріали статистичних органів України (Державна служба 

статистики), ЄС (Євростат) та міжнародних організацій, періодичні 

видання, матеріали всеукраїнських і міжнародних конференцій, 

інтернет-ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному 

узагальненні та розвитку концепції політико-економічних бар’єрів за 

умов міжнародної економічної інтеграції, у розробці методів подолання 

цих бар’єрів. 
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Найвагоміші наукові результати, які характеризують новизну 

дисертаційного дослідження й особистий внесок автора, такі: 

уперше: 

- сформульовано визначення політико-економічних бар’єрів 

України як об’єктивних чи суб’єктивних факторів, що виникають через 

певні відмінності у політичних і економічних системах, різницю в 

економічному розвитку, політичні суперечності, неузгодженість 

економічних інтересів і геоекономічну невизначеність і перешкоджають 

процесові міжнародної економічної інтеграції, ускладнюючи або 

сповільнюючи його; 

- визначено негативний вплив політико-економічних бар’єрів 

на економічну інтеграцію України; 

удосконалено: 

- класифікацію наукових засад дослідження політико-

економічних бар’єрів, їх поділено на значущі, незначущі та нейтральні;  

- систематизацію причинно-наслідкових зв’язків між 

інтеграцією України до ЄС та політико-економічними бар’єрами на 

цьому шляху; 

- теоретичне обґрунтування наслідків впливу політико-

економічних бар’єрів на процес міжнародної економічної інтеграції 

України; 

- концепційні засади використання інструментів для 

подолання політико-економічних бар’єрів на шляху інтеграції України 

до ЄС; 

набули подальшого розвитку: 

- рекомендації щодо забезпечення ефективного інтеграційного 

процесу України до ЄС на основі аналізу динаміки інтеграційних 

процесів; 
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- систематизація політико-економічних бар’єрів на основі їх 

значущості; 

- статистично-аналітичне дослідження впливу політико-

економічних чинників на міжнародну економічну інтеграцію. 

Практичне значення наукових результатів полягає у розробці 

рекомендацій стосовно подолання політико-економічних бар’єрів у 

процесі економічної інтеграції. Висвітлені теоретичні положення 

можуть бути використані для подальшого дослідження політико-

економічних бар’єрів. 

Результати дисертаційного дослідження використовуються у 

навчальному процесі Львівського національного університету імені 

Івана Франка у викладанні дисциплін «Міжнародні економічні 

відносини», «Комерційна дипломатія», «Торговельна політика», 

«Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності» (довідка № 

3012-н від 24.06. 2015 р.). 

Емпіричні результати та висновки дисертаційної роботи 

впроваджені у практичну діяльність і використані при підготовці 

аналітичних матеріалів (програм) Львівської міської ради (довідка № 23-

вих-482 від 25. 06. 2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є 

особисто виконаною науковою працею автора. Концепційні положення, 

висновки та рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором 

самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї та результати 

дослідження висвітлені у доповідях на всеукраїнських і міжнародних 

конференціях, звітних наукових конференціях: «Ринкова трансформація 

економіки України: теорія, практика, перспективи» (24-25 жовтня 2003 

р., м. Львів); «Environmental management systems» (24-28 листопада 2003 

р., Польща); «Економіка посткомуністичних країн в умовах глобалізації» 
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(23-24 квітня 2004 р., м. Львів); «Економічна система України: минуле, 

сучасне, майбутнє» (2005 р., м. Львів); «Економіка України в 

євроінтеграційних процесах» (2004 р., м. Львів); звітній науковій 

конференції Львівського національного університету імені Івана Франка 

за 2009 рік; науковій конференції факультету міжнародних відносин 

Львівського національного університету імені  Івана Франка 

«Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, 

лінгвокраїнознавчі аспекти» (Львів, 8-9 лютого 2011 р.); І Міжнародній 

науковій конференції «Еколого-економічні проблеми у міжнародній 

торгівлі та інвестиціях» (28 вересня 2011 р., м. Львів); ІІ  Міжнародній 

науковій конференції «Еколого-економічні проблеми у міжнародній 

торгівлі та інвестиціях» (22-23 жовтня 2013 р.) 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових статей 

у провідних наукових фахових виданнях та 1 розділ у колективній 

монографії, а також 4 тези доповідей у збірниках тез міжнародних 

науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Основний зміст дисертації викладено на 198 сторінках, включаючи 24 

таблиці, 12 рисунків. У роботі подано список використаних джерел із 

252 найменувань. Робота має 5 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

КОНЦЕПЦІЙНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

1.1. Теоретичні концепції міжнародної економічної інтеграції  

Термін „економічна інтеграція” вперше з’явився в 30-ті роки ХХ 

ст. у працях німецьких і шведських економістів, хоча теоретично 

обґрунтувати необхідність економічної інтеграції намагалися ще у 70 – 

80х роках ХІХ ст. представники німецької історичної школи  Ф. Ліст [70, 

с.155-156],  Г. Шмолер [144], В.Рошер [229] та ін. 

У 40-х роках ХХ ст. американець Дж. Вайнер висунув теорію 

митного союзу, яка базувалась на вимірюванні кількісного ефекту від 

митного союзу через збільшення добробуту країни, що інтегрується на 

основі принципу порівняльних переваг Д. Рікардо (1817) [226]. У своїй 

праці „Проблеми митного союзу” (1950) [248] Дж. Вайнер висвітлив 

позитивні та негативні наслідки інтеграції, запровадив поняття 

„потокостворювального” і „потоковідвертаючого” ефектів інтеграції, 

обґрунтував необхідність створення зони вільної торгівлі.  

В основу свого дослідження Дж. Вайнер поклав порівняння 

розвитку та ефективності торгівлі країн, за умов функціонування 

відокремлених митних тарифів в кожній з них та за умов митного союзу 

і запровадження спільного митного тарифу для третіх країн. Учений 

дійшов висновку, що утворення митного союзу спричиняє статичні та 

динамічні ефекти міжнародної економічної інтеграції. Він також довів, 

що після створення митного союзу товари, які традиційно купувались на 

внутрішньому ринку, можуть стати дорожчими за аналогічні 

імпортовані, що спричиняє зменшення обсягів споживання товарів 

внутрішнього виробництва та  переорієнтацію на зовнішні товари. Цей 

свій висновок Дж. Вайнер назвав третім наслідком  створення митного 
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союзу: виникає торгівля без митних обмежень, масштаби торгівлі 

зростають, добробут усіх країн зростає, спеціалізація поглиблюється. 

Обгрунтована теоретично теорія не враховувала практичних наслідків 

інтеграції, коли якась країна досягає рівнозначних або й вищих 

показників, аніж країна – член інтеграційного об’єднання, що спричиняє 

четвертий наслідок – ефект відхилення торгівлі. Він означає 

переорієнтацію місцевих споживачів із закупівлі товару у 

ефективнішого позаінтегрального джерела постачання на менш 

ефективне внутрішньоінтеграційне джерело, яка відбулася внаслідок 

ліквідації імпортних мит у рамках митного союзу. Добробут країн-

учасниць узалежнюється від співвідношення ефекту відхилення торгівлі 

та ефекту розширення торгівлі. Наприклад, за ефекту відхилення 

торгівлі добробут країни – нечлена  інтеграційного угруповання 

погіршується, водночас добробут  країни – учасниць зростає, але за 

умови, що цей ефект за ціною буде нижчим за ефект від створення 

торгівлі. Загалом на практиці ефект від створення торгівлі є більшим, 

ніж ефект від скорочення. 

Цю концепцію запровадили Р. Ліпсей [200, с. 496-513], Дж. Мід 

[203] та Ф. Герес [175, с. 61-64]. Вони дійшли висновку, що 

„потокостворюючий” ефект може мати позитивні наслідки та поліпшити 

добробут, якщо вигоди від зміни структури споживання на користь 

дешевого імпорту переважають втрати від переорієнтації з торгівлі з 

країною, що виробляє товари за нижчих витрат, на торгівлю з країною, 

що витрачає для виробництва такого товару набагато більше коштів. 

Концепція регіональної інтеграції була доповнена такими поняттями, як 

виробничий і споживацький ефекти митного союзу. Вчені вважали, що 

митний союз може мати позитивні наслідки лише незалежних 

споживачів. Р. Ліпсей обґрунтував висновок про те, що вплив на 

добробут країни від створення митного союзу треба оцінювати в 
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кожному випадку окремо. Він також відзначив важливість врахування 

транспортних витрат: що нижчі витрати країн – учасниць митного 

союзу, то більший ефект добробуту. Ця теорія митного союзу знайшла 

практичне втілення у створеній у 1957 р. Європейській економічній 

спільноті. Пізніше з’ясувалось, що ця концепція не врахувала фактора 

розміщення виробництва, що породжує нерівномірність економічного 

розвитку. 

Ф. Ліст у праці «Національна система політичної економії, 

міжнародної торгівлі, торговельна політика і німецький митний союз» 

(1841) [70] відстоював «виховний протекціонізм» залежно від соціально-

економічного розвитку держави. На його думку, після вирівнювання 

розвитку країн вільна торгівля сприятиме створенню загальносвітової 

спільноти та міжнародного союзу промислових країн. 

Розвивати цю теорію продовжив американський учений Б. Баласса 

(1961) [151]. Він зробив спробу визначення ефектів створення та 

відхилення торгівлі, порівняв еластичність попиту на імпорт країн 

Європейського Союзу перед створенням інтеграційного угруповання з 

тим самим показником після формування інтеграційного об’єднання. 

Інтеграцією Б. Баласса трактував як вирівнювання умов для економічної 

діяльності суб’єктів ринку незалежно від того, резидентами якої з 

держав, об’єднаних в інтеграційне угруповання, вони є.  

Теорія Б. Баласси не окреслює переваги від формування митного 

союзу, зазначаючи, що окрім політики вільної торгівлі немає іншої 

торговельної політики, яка була б повністю позитивною і зумовлювала б 

зростання добробуту. 

Б. Баласса дійшов висновку, що міжнародна інтеграція  не є 

всеохопною, повноцінна інтеграція передбачає взаємне узгодження 

інтересів країн – учасниць інтеграційного угруповання. 
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У праці «Багатство народів» (1973) [122] А. Сміт доводить, що 

усунення обмежень у торгівлі обов’язково веде до загального добробуту. 

У своїх дослідженнях учений спирався на теорію абсолютних переваг, 

недоліком якої є те, що вона не пояснює чому навіть за відсутності 

абсолютних переваг, країни продовжують торгувати між собою. 

Згідно з іншим підходом, державі через інтеграційне угруповання 

набагато легше досягти своїх цілей (зростання обсягів виробництва, 

збільшення зайнятості, суспільна стабільність та безпека). У межах 

цього підходу зроблено спробу довести, що позитивних ефектів від 

створення митного союзу набагато більше, аніж від провадження 

державою самостійної політики лібералізації.  

Критики цього напряму зійшлися на думці, що на практиці в 

інтеграційному угрупованні важко забезпечити одностайність поглядів 

усіх держав-членів, а суперечності між ними призводять до зменшення 

економічних ефектів від інтеграції. 

Деякі дослідники обґрунтовують прагнення до інтегрування своїх 

економік бажанням подолати „фактори обмеження”. Очевидно, що 

країні вигідно купувати сировину, обмежені ресурси, а також запозичати 

новітні технології в країнах – членах угруповання. 

Дещо пізніше А. Панагарія (1999) [213], аналізуючи наслідки 

створення митного союзу із зовнішніми тарифами, дійшов висновку, що 

добробут країн – учасниць інтеграційного угруповання зростатиме. 

Учені  Л. Кохане (1993) [192, с. 269-300], М. Дюватріон і П. Робсон 

[227, с.145] трактували інтеграційне об’єднання як „елітний клуб”, вступ 

до якого вважається престижним. Згідно з їх теорією  «домінуючих 

неекономічних чинників», інтеграцію мотивують позаекономічні 

чинники – престиж країни, поліпшення її іміджу у світі. 

Наступним етапом концептуального обґрунтування міжнародної 

економічної інтеграції стали ринково-інституціональні теорії, які  
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розглядали інтеграцію як процес і стан економіки та господарської 

політики. 

Явище міжнародної економічної інтеграції на макрорівні знайшло 

обґрунтування в теорії інтернаціоналізації міжнародної торгівлі, яку 

розвинули такі відомі вчені, як П. Баклі та М. Кесон  [156], А. Ругман 

[231, с. 150]. Аналізуючи макрорівень міжнародної економічної 

інтеграції, дослідники виокремлюють такі її форми: зони 

преференційної та вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, 

економічний і політичний союзі. 

Розвиток ліберального напряму у дослідженнях міжнародної 

економічної інтеграції припав на 60-ті роки, коли європейські 

інтеграційні процеси лише розпочиналися. На той час інтеграція 

передбачала скасування кількісних і митних обмежень. 

З часом цей напрям поповнився новими теоріями, серед яких 

першою була теорія неолібералізму. Економісти неоліберальної школи 

М. Алле [4, с.38-39], А. Мюллер-Армак [211, с. 231-242], А. Предоль 

[219, с. 1044-1065], В. Репке [233], трактували інтеграцію як створення 

на території кількох держав, єдиного ринкового простору в межах якого 

забезпечується свобода ринкових сил. Щоб досягти інтеграції і 

забезпечити оптимальне функціонування розширеного ринку відповідно 

до принципу порівняльних витрат, на їх думку, необхідно заборонити 

будь-яке державне втручання в зовнішньо – торговельну і валютну 

сфери. Представники цього напряму усвідомлювали, що вирішити такі 

проблеми, як подолання депресії, відсталості деяких регіонів неможливо 

без політичного контролю та втручання в інтеграційний процес.  

Загалом преставники неоліберального або, як його ще називають, 

ринкового (ринково-інституціонального) напряму визначають 

інтеграцію як об’єднання ринків країн на засадах вільної торгівлі, що 

забезпечують вільну гру цін і конкуренцію у взаємодоповнювальних 
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економіках. Отже, інтеграцію вони розуміють як уніфікацію торгових і 

валютних проблем, усунення митних і валютних бар’єрів.  

Неоліберальна концепція допускає державне втручання з метою 

вирівнювання умов функціонування національних господарств, що 

інтегруються. Представники ринково-інституціонального напряму М. 

Алле [4], М. Хейлперін [185, с. 173-192], Т. Сцитовскі [236] та інші 

відстоюють можливість оптимального співвідношення державного 

регулятивного втручання і впливу ринкових чинників. Роль держави 

вони вбачають у вирівнюванні умов конкуренції та узгодженні політики 

з країнами, що інтегруються. Б. Баласса першим дослідив феномен 

інтеграції двояко: як процес (реалізація заходів з усунення дискримінації 

між суб’єктами господарювання країн, що інтегруються) і як стан 

(відсутність дискримінації в межах інтеграційного простору), а також 

окреслив форми інтеграції (зона вільної торгівлі, митний союз, спільний 

ринок, економічний союз та повна економічна інтеграція) [151, с.79-86]. 

Кейнсіанський напрям теорії міжнародної економічної інтеграції 

знайшов відображення в дирижистській течії, представниками якої були 

А. Філіп [173], Р. Купер та Б. Массел [161, с. 742-747], Г. Мюрдаль [212], 

Е.Хаас [181] та ін. Вони вважали, що проблемою міжнародної 

економічної інтеграції є пошук оптимального поєднання національних 

програм господарської політики із забезпеченням переваг, які надає 

економічна співпраця. Але скористатися цими перевагами можна лише 

за умови делегування частини своїх повноважень або передавання 

частини автономії в центри визначення економічних цілей.  

Е. Хаас у своїх працях «Динаміка міжнародних відносин» (1956) та 

«Об’єднання Європи: політичні, соціальні та економічні сили» (1968) 

[181] відстоювання активне втручання держави в ринкові процеси, 

координацію економічної, політичної, соціальної сфер. На його думку, 

злиття ринків має супроводжуватись злиттям економік. Е. Хаас був 
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прихильником політичного визначення інтеграції – як процесу, що 

допомагає політичним акторам декількох національних утворень 

переконатися у перевагах нового наднаціонального центра ухвалення 

рішень, так званого центра політичної активності. 

Кейнсіанці поділяють інтеграцію на негативну та позитивну: 

негативна передбачає скасування національних адміністративних і 

вартісних бар’єрів, а позитивна інтеграція – передання права ухвалення 

рішень від національних до міждержавних органів (що більші 

повноваження, то вищий рівень інтеграції). 

Неокейнсіанці трактують інтеграцію як процес, в якому вплив 

ринкових чинників супроводжується поетапним інтегруванням 

економіки держав – членів інтеграційного угруповання [184]. 

Поєднання попередніх концепцій вилилося у створення певного 

підсумку та розділення інтеграції на позитивну та негативну [217]. Під 

позитивною інтеграцією мався на увазі процес формування спільної 

економічної політики в межах спільного економічного простору, 

натомість негативна інтеграція засуджувала скасування бар’єрів. 

Представники структурної школи  Я. Тінберген [245], А. Маршаль 

[202], Ф. Перру [216] запропонували модель інтеграції, в якій провідну 

роль відіграють суб’єктивні фактори [12].
 
Ця модель ґрунтується на 

визначальному значенні політичних факторів і виокремленні 

структурного аспекту інтеграційних процесів (обов’язковий характер 

національних і міжнаціональних заходів та інтеграційної політики). 

Інтеграція у формі економічного союзу вимагає докорінної зміни 

структури національної економіки та досягнення оптимальної 

збалансованості суспільно-економічного розвитку країн. У межах цього 

напряму Я. Тінберген сформулював дві моделі інтеграції: «негативну» 

(взаємне усунення дискримінації у відносинах між суб’єктами 
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господарювання країн – членів) і «позитивну» (розробка та провадження 

узгодженої економічної політики). 

У 50-60-ті роки ХХ ст. проблему економічної інтеграції 

досліджували К. Мейер [205], Р. Шуман [235], А. Паніч [214],  Ж.Моне 

[208] та ін., трактуючи її як складову вчення про ефективність 

зовнішньої торгівлі або про державне регулювання 

зовнішньоекономічних процесів і факторів, що впливають на платіжний 

баланс країни. 

Ж. Моне відзначав, що умовами політичної інтеграції є  

економічна єдність країн інтеграційного угруповання, поєднання так 

званої «позитивної» та «негативної» інтеграції, тобто скасування усіх 

торговельних бар’єрів у поєднанні зі спільною політикою держав-

учасниць. 

С. Хаймер [189] і Р. Барнет [155], пов’язують інтеграцію з вільним 

переміщенням товарів, робочої сили, капіталу та технологій усередині 

інтеграційного об’єднання  і стверджують, що інтеграція розвивається 

нерівномірно, концентруючись у певних секторах. Таке тлумачення 

інтеграції наблизило їх до представників неокласичної теорії, хоча, на 

відміну від останніх, вони вважали, що засобом регулювання в 

інтеграційному об’єднанні  має слугувати система централізованого 

розподілу фінансів. 

Сучасна наука тлумачить міжнародну економічну інтеграцію як 

створення між країнами-членами інтеграційного угруповання нових 

товарних потоків, які позбавляють необхідності виробляти дорожчі 

аналогічні товари усередині країни. Поступово товари, виготовлені у 

країнах – членах інтеграційного об’єднання, витісняють імпортні товари. 

Завдяки цьому наслідком інтеграції є зростання обсягів внутрішнього 

виробництва, а отже, і добробуту країн – членів інтеграційного 

угруповання, поглиблення міжнародної спеціалізації.  
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На жаль єдиної теорії, яка б ураховувала всі внутрішні та зовнішні 

чинники формування інтеграційного об’єднання, в тому числі чинник 

часу сьогодні немає. 

Найбільш чітко сформульованими є засади двох шкіл: 

„реалістичної” та ”ідеалістичної”. Реалісти вважають, що 

найважливішим завданням суверенної держави є утримання свого 

впливу та поширення його на решту світу. Прихильники ідеалістичної 

школи вважають, що за умов зростання залежності від промислових 

держав, традиційна національна політика з позиції сили втрачає своє 

значення, тобто спостерігається політична взаємозалежність, і зокрема, у 

таких сферах, як економіка, технологія та екологія [145, с.9]. 

З позицій системного підходу інтеграційну взаємодію держав 

можна поділити на реальну, функціональну та інституціональну, що 

відбуваються паралельно та взаємопов’язано [13]. 

Реальна інтеграція втілюється через інтенсивність формування та 

поглиблення економічних зв’язків національних економічних систем на 

різних рівнях, через розширення політичних і суспільних контактів. 

Функціональна інтеграція передбачає формування механізмів взаємодії в 

економічній, політичній, інституціонально-правовій, соціальній та 

інших сферах. Інституціональна інтеграція – процес налагодження та 

зміцнення інституціонально – інструментальних та адміністративних 

зв’язків, правового оформлення поглибленої взаємодії держав, тобто 

створення інституціонального середовища (запровадження політичних, 

соціально-економічних, юридичних правил для зниження витрат 

ресурсів) як базису суспільно-економічних відносин [13, с.10]. 

Вироблена сучасною наукою „економічна інтеграційна модель” –  

базується на ідеї зовнішньоекономічної політики, орієнтованої на вільну 

торгівлю. На думку О. І. Шниркова, скасування внутрішніх митних 

тарифів в Європі може спричинити ефект відкритості, який сприятиме 
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економічному зростанню і підвищенню добробуту загалом. Створивши 

митний союз,країни отримують низку економічних інтеграційних 

переваг [145, с.11]  

Запропонована представниками „реалістичної” школи модель 

міжурядової співпраці передбачає поступове злиття держав в 

інтеграційне угруповання. Інша модель – „європейської держави” 

передбачає створення спільної федеративної держави. 

Схожі між собою моделі – „європейської державної федерації” та 

„європейської держави” ґрунтуються, радше, на правових, а не 

економічних принципах. 

Прихильники функціоналізму відзначають необхідність існування  

між державами фукціоналістичного зв’язку. Вчені більш прийнятною 

вважають модель ринкової інтеграції, яка набула популярності на 

початку 80-х років ХХ ст. і передбачала спільний контроль за всіма 

сферами економічної діяльності, але за умови забезпечення умов для 

конкуренції. Її прихильники припускали, що оптимальних економічних 

результатів можна досягти лише тоді, коли ринкові механізми 

починають функціонувати безперешкодно в межах угруповання, тобто 

без втручання держави.  

Прихильником політичного підходу до дослідження економічної 

інтеграції в межах ЄС Ч. Пентландом боло вивчення та аналіз 

європейського інтеграційного процесу через призму  федералізму, з 

якого випливає необхідність формування інституційного утворення з 

уніфікацією взаємовідносин країн – членів угруповання (табл.1.1) 

Прикладом „поступової інтеграції” є ЄС, вступаючи до якого 

держави, щовідстають в економічному розвитку, змушені вживати 

певних заходів для поліпшення свого економічного становища, що в 

майбутньому сприяє економічному вирівнюванню усіх державах – 

членах інтеграційного угруповання. 
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Таблиця 1.1 

Інтеграційний процес (за Ч. Пентландом) 

Інтеграційний процес Державна модель Модель спільноти  

Прямий (політичні змінні) Федералізм Плюралізм 

Непрямий (соціо-

економічні змінні) 

неофункціоналізм функціоналізм 

Джерело: [215] 

 

П. Робсон [227], Л. Кохане [192] оцінюють переваги міжнародної 

економічної інтеграції не з економічної, а з політичної точки зору, 

вважаючи, що участь у міжнародному інтеграційному угрупованні – це 

насамперед престиж і надійність. 

Модель «часткової участі» в інтеграції передбачає участь країни в 

окремих сферах взаємодії (зовнішня, оборонна або соціальна політика)  

[13]. 

Принципово важливим для суті феномену інтеграції є 

співвідношення економіки та політики, яке може мати три можливих 

варіанти вирішення поставленого питання: 

1) інтеграційні процеси мають політичні причини і є 

політичною дією (П. Уайлс [249], І. Жовква [46]); об’єктивний 

історичний процес, що має на меті насамперед досягнення політичної 

єдності держав, повинен свідомо регулюватися та керуватися, а 

економічні переваги можуть бути незначними; 

2) інтеграційні процеси базуються перш передусім на 

економічних факторах, мають економічне походження 

(інтернаціоналізація господарських зв’язків, міжнародний поділ праці і 

тощо), однак зорієнтовані і на більш важливі політичні цілі (Дж. 

Капоразо [157], А. Мокій [87]); 
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3) інтеграційні процеси – виключно об’єктивна економічна 

закономірність (необхідність розширення масштабів виробництва, вихід 

виробничих циклів за національні межі)(Т. Раковська-Хармстоун [223], 

М. Сенін [237]) [13]. 

 

 

 

1.2. Методологічні основи аналізу міжнародної економічної 

інтеграції 

„Інтеграція” (від лат. integration – поповнення, об'єднання в ціле 

окремих частин) – об’єднання держав у єдиний міждержавний регіон, 

економічний комплекс [95]. 

У «Новій економічній енциклопедії» інтеграція визначена як 

«взаємозв’язаність, системне з’єднання в єдине і відповідно процес 

встановлення зв’язків, зближення, об’єднання організацій, галузей, 

регіонів або країн» [116, с.164]. 

Міжнародна економічна інтеграція – це процес економічної 

взаємодії країн, що сприяє зближенню господарських механізмів [55, с. 

362].   

П. Луцишин та С. Федонюк міжнародну економічну інтеграцію 

окреслюють як різні форми коротко- та довгострокового економічної 

співпраці – від торгівлі до передання частини суверенітетів спільним 

інституціям – між політично незалежними країнами на підставі угод 

міжнародно-правового характеру [73, с.7]. 

На думку М. Араха, інтеграція - це процес створення оптимальної 

структури міжнародної економіки та безперешкодного функціонування 

механізмів координації та уніфікації [7, с.18] 

Міжнародну економічну інтеграцію визначають також як „процес 

взаємопроникнення економічних систем різних країн і формування на 
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цій основі економічної системи вищого порядку, що характеризується 

узгодженістю розвитку окремих підсистем”[86]. 

О. Білоус трактує міжнародну економічну інтеграцію як 

відсутність будь-якої дискримінації іноземних партнерів у кожній з 

національних економік [15, с.331]. 

С. Трохимчук визначає інтеграцію як процес інтернаціоналізації 

господарського життя, зближення, об’єднання економік країн. Це 

регульований і контрольований урядами країн процес міжнародного 

поділу праці, зближення їх економік і формування сучасної, 

високоефективної структури національних господарств, поступового 

зближення і вирівнювання рівня їх економічного розвитку, формування 

глибоких і стійких зв’язків у галузях економіки, науки і техніки, 

розширення і зміцнення на цій основі регіонального і світового ринків, 

удосконалення товарно-грошових відносин [130]. 

Вчені розрізняють два основних методи міжнародної економічної 

інтеграції країн – функціональний та інституціональний [168]. 

Функціональна інтеграція досягається через послаблення 

протекціоністських заходів, що стримують вільну торгівлю і 

розширення ринку, на якому діє закон попиту і пропозиції без обмежень 

і адміністративних втручань. Інституціональна модель інтеграції 

реалізується за допомогою адміністративних засобів, які передбачають 

координацію і уніфікацію економічної політики. У світовій практиці ці 

два методи інтеграції, як правило, поєднуються і основою більшості 

інтеграційних утворень є функціонально-інституціональна модель. 

Інтеграція за функціональним методом характерна для об’єднань країн, 

які являють найпростіші форми інтеграції (зона вільної торгівлі, митний 

союз), що були характерні для європейських країн на перших етапах 

інтеграції. Проте, вказані моделі притаманні інтеграційним процесам на 

макро- та мегарівні, тоді як для мікро- і мезорівня можуть 
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застосовуватися методи інтеграції (секторальна, структурна), що 

базуються на конкурентних перевагах галузі чи групи галузей та окремої 

території, навіть якщо ці переваги створені адміністративним шляхом 

(технопарки, спеціальні економічні зони). 

Передумовами міжнародної економічної інтеграції є близькість 

економічного розвитку країн, що інтегруються, їх географічна 

наближеність, наявність у них спільних економічних та інших проблем 

тощо. 

Економічні мотиви інтеграції: 

1) подібність показників економічного розвитку, доходів, 

відкритість країн для прямих іноземних інвестицій; 

2) створення управлінських структур для координування дій за 

умов зростання економічної взаємозалежності;  

Політичні мотиви: 

1) пріоритет внутрішньорегіональної торгівлі й інвестицій над 

зовнішньорегіональними; 

2) використання влади для протистояння конкурентам. 

Залежність від національних коаліцій у країнах-членах. [59, с.338] 

Міжнародна економічна інтеграція має на меті використання 

можливостей ринку, зниження витрат на внутрішнє виробництво за 

рахунок збільшення масштабів виробництва, пожвавлення взаємних 

економічних взаємозв’язків. Взаємовигідні інтеграційні відносини 

формуються між державами з однаковими або подібними рівнями 

економічного розвитку, що об’єднуються з метою прискорення 

економічного розвитку. 

Економічну інтеграцію можна розглядати як спробу отримати 

більше вигод від вільного переміщення торговельних та інвестиційних 

потоків між країнами, додатково до тих, що доступні в межах інших 

інтеграційних угруповань [59, с.339]. 
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На наш погляд, на сучасному етапі неможливо говорити про 

міжнародну інтеграцію лише з економічної чи політичної точки зору.  

Під міжнародною економічною інтеграцією слід розуміти політико-

економічний процес зближення та об’єднання держав з переплетінням їх 

економічних систем, з єдиною економічною політикою та 

наднаціональним політичним управлінням. 

Міжнародну економічну інтеграцію трактують і як специфічний 

процес формування системи взаємозалежності та взаємодоповнюваності 

національних господарств, що супроводжується комплексною 

координацією економічного і соціального розвитку  і як специфічний 

тип взаємодії між господарськими суб’єктами в межах окремих регіонів 

країни. Інтеграційні процеси можуть відбуватися на різних рівнях 

(таб.1.2) 

 

Таблиця 1.2 

Рівні інтеграційних процесів 

Рівень інтеграційного процесу Компоненти інтеграційних процесів 

1. Локальний Фази виробничого процесу в межах 

мікроекономічної одиниці 

2. Мікроекономічний Фази виробничого процесу в межах 

сукупності господарських одиниць 

3. Регіональний Комплекс секторів регіональних 

економік (обласний рівень) 

4. Національний Взаємодіючі сектори господарських 

комплексів областей у межах 

національних економік 

5. Мезорегіональний Прикордонні райони сусідніх країн 

6. Макрорівень Країни, що утворюють певний 

регіон світу 

7. Мегарівень Сектори глобального економічного 

середовища 

Джерело: [142] 
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Учені розрізняють інтеграцію як відносини і як процес (рис. 1.1) 

На мікрорівні виокремлюють горизонтальну і вертикальну інтеграцію. 

Перша виникає при злитті однаково орієнтованих фірм і передбачає 

певні засоби усунення дискримінації між державами. Визначальною 

ознакою другої є повна відсутність форм дискримінації між 

національними господарствами та виробництвом за кордоном товарів, 

аналогічних внутрішньому виробництву.  

 

 

Рис. 1.1.  Структура інтеграційного процесу [15, с.332] 

 

В Європейському Союзі розрізняють два види міждержавної 

економічної інтеграції: 

Мікрорівень 

Внутрішньофірмові ринки 

Макрорівень 

Міждержавні інтеграційні 

угруповання 

Горизонта

-льна 

Вертикальна 
      

            Регіоналізм 

 

         Транснаціоналізація 

     

         Глобальна інтеграція 

               ІНТЕГРАЦІЯ 
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1) „від’ємну” (пасивну), під якою розуміють процес усунення 

дискримінації у відносинах між суб’єктами господарювання  країн – 

членів інтеграційного об’єднання. Практично це означає скасування 

бар’єрів на шляху переміщення товарів, послуг і факторів виробництва. 

2) „додатну” інтеграцію, що передбачає узгодження структурної 

політики перебудови господарств країн угруповання, її спрямування на 

досягнення спільних економічних цілей [34, с.117-118].  

Інтеграційні процеси можуть бути успішними і за умови поєднання 

цих двох видів інтеграції. 

Розрізняють три форми вертикальної інтеграції: 

1) інтеграція „вниз” (приєднання до фірми виробника); 

2) виробнича інтеграція „вгору” (приєднання до основної фірми, 

що продовжує виробничий процес); 

3) невиробнича інтеграція „вгору” - охоплює сферу розподілу. 

О. Білоус та Д. Лук’яненко описують такі шляхи створення 

економічних інтеграційних угруповань країн [15]: 

1) „знизу догори” – у процесі  поглиблення інтернаціоналізації, 

за тривалого розвитку міжнародних економічних відносин на рівні фірм і 

корпорацій, що передують створенню зони вільної торгівлі, митного 

союзу чи спільного ринку. Саме таким шляхом відбувалася інтеграція у 

Північній Америці; 

2) „згори донизу” – при формуванні інтеграційного об’єднання, 

яке ще не набуло усіх основних ознак такого угруповання, але з часом 

передбачається  створення певної форми міжнародної економічної 

інтеграції. Такий шлях проходить інтеграція у країнах Східної Європи, які 

мають намір вступити в Європейський Союз (рис. 1.2) 

Інтеграція може розвиватись на трьох рівнях: 

1) міжнаціональному, який характеризується розвитком зв’язків 

між національними економіками; 
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2) транснаціональному, для якого характерні зв’язки між  

транснаціональними корпораціями та банками; 

3) глобальному, який передбачає об’єднання країн у межах 

світового простору  [83, с.214]. 

 

 

 

Рис 1.2. Шляхи створення інтеграційних угруповань [75, с.177] 

 

Основою інтеграції на міжнаціональному рівні слугують економічні 

об'єднання країн (явище економічного регіоналізму). 

Зона преференційної торгівлі, або преференційна торговельна 

угода - це зона з пільговим торговельним режимом, у межах якої країни 

зменшують взаємні тарифи з імпорту товарів, не змінюючи при цьому їх 

для інших країн. Усі учасники угоди самостійно визначають засади  та 

механізми національної зовнішньоторговельної політики, невід’ємною 

складовою якої є преференційне ставлення до партнерів за угодою. 

Прикладом зони вільної торгівлі може слугувати Преференційна система 
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              „Зверху - вниз” 

Через дво або багатосторонні 

переговори і асоційована участь 
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Британського Співтовариства (1932 р.), до якої входили 48 держав [16,    

с.227]. Деякі  дослідники виокремлюють такі стадії міжнародної 

економічної інтеграції, як „промислова зона вільної торгівлі” та „повна 

зона вільної торгівлі”[117, с. 284]. 

Зона вільної торгівлі – це найпростіша форма економічної 

інтеграції, преференційна зона, у межах якої підтримується вільна від 

митних і кількісних обмежень міжнародна торгівля товарами. Вона 

передбачає особливий пільговий торговельний режим для держав-членів 

завдяки усуненню внутрішніх тарифів, квот, субсидій чи 

адміністративних перешкод, але за їх збереження стосовно інших 

держав. Жодна з країн об’єднання не може провадити власну 

торговельну політику в односторонньому порядку підвищувати мита чи 

створювати певні торговельні бар’єри, не узгодивши їх з партнерами. 

Кожна країна, що входить до зони вільної торгівлі, поступово знижує 

митні та торговельні бар’єри, не надаючи преференцій третім країнам. 

Стосовно сільськогосподарських продуктів лібералізація має обмежений 

характер, охоплює лише деякі позиції митної номенклатури. Такий 

підхід було покладено в основу створення ЄЕС.  

Згідно з положеннями СОТ [25] ст.14, п. 8 (b), зона вільної торгівлі 

– це група з двох чи більше митних територій, на яких мита та інші 

обмежувальні засоби регулювання торгівлі скасовуються відносно 

основної частини торгівлі між складовими територіями стосовно 

товарів, які походять з таких територій.  Крім того, за умовами ГАТТ 

мита та інші заходи регулювання торгівлі на складових зони вільної 

торгівлі не повинні перевищувати ті, що діяли на цій території до 

створення зони вільної торгівлі. 

Принципи зони вільної торгівлі можуть застосовуватися як до всіх 

товарів, так і до їх обмеженого кола. Перевагою зони вільної торгівлі є 

невелика кількість учасників, а недоліком – складність виконання 
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спільних завдань, оскільки держави – члени угоди застосовують для 

зовнішніх країн різні ставки тарифів, що уможливлює доступ на ринок 

за допомогою найнижчих ставок тарифів. 

До переваг зон вільної торгівлі також можна віднести 

стабільніший і більш передбачуваний характер торговельної політики 

країн-учасниць. Водночас пожвавлення конкуренції на внутрішньому 

ринку уповільнює процес зближення, що не завжди позитивно впливає 

на якість і технічний рівень виробів.  

Митний союз – це угода двох або кількох держав, яка передбачає 

усунення внутрішніх тарифів, запровадження спільного зовнішнього 

тарифу, уніфікованої системи прямих і непрямих податків, що спрощує 

переміщення товарів всередині угруповання,.  

Митний союз відповідно до положень СОТ ст.24, п. 8(a) [25] – це 

заміна двох або більше митних територій однією митною територією за 

допомогою таких заходів: 

- мита та інші обмежувальні заходи регулювання торгівлі між 

складовими територіями союзу скасовуються відносно основної частини 

території чи відносно основної частини торгівлі товарами, які походять з 

таких територій; 

- такі ж мита та інші засоби регулювання торгівлі кожен з 

членів союзу застосовує до торгівлі з третіми сторонами, що не входять 

до складу союзу. 

У межах митного союзу внаслідок скасування митних зборів 

дешеве виробництво починає витісняти дороге. Широкі верстви 

населення отримують можливість споживати дешевші продукти, отже, їх 

добробут зростає. Водночас частина національних виробників змушені 

скорочувати обсяги виробництва. Отже, така форма економічної 

інтеграції приваблює не всіх  національних виробників. Прикладом 

митного союзу є Бенілюкс (1948). 
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Митний союз відрізняється від зони вільної торгівлі тим, що крім 

вільного переміщення товарів між країнами-учасницями 

запроваджуються єдині митні правила і тарифи щодо товарів, 

вироблених за межами країн-учасниць, а також щодо збільшення 

захисту внутрішніх товаровиробників. Функціонування митного союзу 

не передбачає митно-тарифної політики для всього асортименту товарів 

і послуг.  

СОТ дозволяє створення митних союзів, якщо це не призведе до 

певних обмежень та бар’єрів на шляху вільної торгівлі. Згідно зі ст. 24, 

п. 5 (а) [25]: мита та інші засоби регулювання торгівлі в країнах, що не є 

членами інтеграційного угруповання не повинні бути вищими чи 

дискримінаційними порівняно з митами та іншими заходами 

регулювання торгівлі, які застосовувалися на цій же території до 

утворення митного союзу. 

Угоди про створення зон преференційної та вільної торгівлі,  

митного союзу регламентують міжнародні економічні відносини, які 

стосуються лише сфери обміну, тобто торговельної інтеграції. 

Складнішими і досконалішими формами інтеграції є угруповання у 

сфері виробництва. Спільний ринок та економічний союз, створення 

яких зумовлюється не тільки економічними, а й політичними 

чинниками.  

Спільний ринок передбачає вільне переміщення товарів, послуг, 

капіталів, робочої сили. Для функціонування спільного ринку необхідно 

попередньо скасувати мита між державами-членами, розробити єдину 

торговельну політику стосовно третіх країн, спільну політику розвитку 

окремих галузей і секторів економіки (в ЄС при переході до спільного 

ринку такими окремими сферами були визначені сільське господарство 

та транспорт), створити умови для вільного переміщення капіталу, 

робочої сили, послуг та інформації, які доповнюють безперешкодне 



 32 

переміщення товарів. На усі товари поширюються однакові норми 

сертифікації та оподаткування. Для регулювання діяльності в межах 

спільного ринку координації економічної політики держав – членів 

спільного ринку створюються спеціальні наднаціональні інститути. На 

практиці цього рівня вдалось досягти лише в межах Спільного ринку, де 

існують спеціальні постійні інституціональні органи: Європейська рада, 

Рада міністрів ЄС, Комісія ЄС.  

Недоліком спільного ринку є те, що підвищення продуктивності 

праці країн – членів інтеграційного угруповання не завжди позитивно 

впливає на всі країни спільного ринку. 

Лібералізація товарообігу у межах спільного ринку вимагає 

усунення таких бар’єрів: 

– тарифних, шляхом створення митного союзу між країнами-

учасницями. Передбачається насамперед скасування експортних мит і 

митних зборів, натомість єдиний митний тариф гармонізує митну 

номенклатуру; 

– паратарифних (фіскальних). Інтеграційне угрупування зближує 

рівні податків країн – членів цього угруповання; 

– позатарифних (якісних, кількісних). Усі бар’єри якісного 

характеру прийнято поділяти на фізичні (всі митні, санітарні, 

фітосанітарні, ветеринарні формальності пов’язані з перетином кордону) 

і технічні ( стандарти, яким підпорядковані однакові товари всіх країн – 

членів інтеграційного угруповання). 

Конкуренція на спільному ринку сприяє економічному розвитку 

країн - членів за рахунок більш ефективного розподілу ресурсів між 

країнами-учасницями.  

Економічний союз і  валютний союз – це економічне угруповання, 

члени якого уніфікують економічну політику, причому цей процес 

охоплює грошово-кредитні,  податкові та соціальні відносини. 



 33 

Економічний союз передбачає єдину валютну систему і центральний 

банк, уніфіковану фіскальну систему та спільну зовнішньоекономічну 

політику. Його метою є координація економічної політики держав-

членів з метою зближення рівнів їх соціально-економічного розвитку, а 

також встановлення фіксованого валютного курсу і перехід до єдиної 

валютної політики.  

Спільна валюта дає змогу країнам - членам цього угруповання 

отримувати певні переваги у конкуренції. Фірми, компанії можуть 

достатньо точно підраховувати втрати та прибутки від своєї діяльності, 

не боячись раптових змін курсів. Окрім того, ціни на товари в різних 

країнах спільного ринку коливаються приблизно однаково. Узгодивши 

рівень інфляції, відсоткові ставки, валютні курси, розмір річного 

дефіциту бюджету тощо, країни-учасниці досягають рівня конвергенції, 

що зближує їх національні економіки. 

Цей етап, на відміну від попередніх, передбачає також 

координацію макроекономічної політики. Елементом економічного 

союзу може стати валютний союз, якщо країни – учасниці домовляться 

про уніфікацію валютно-фінансової політики. Отож, економічний союз 

характеризується  вільним переміщенням факторів виробництва, 

узгодженою внутрішньою та зовнішньою політикою. Позитивними 

наслідками економічного союзу є: підвищення ефективності 

функціонування ринків товарів, послуг, капіталу та праці завдяки 

прогнозованості курсів обміну і витрат на трансакції; зміцнення 

загальної господарської стабільності, що сприяє зростанню 

міжнародного обігу; поліпшення якості фінансових послуг; прискорення 

господарського зростання усього союзу. Негативним наслідком 

утворення економічного союзу є відмова країни від частини свого 

національного суверенітету, що може постати вагомою перешкодою на 

шляху створення економічного союзу.  
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Політичний союз формується на основі економічного союзу, 

країни – учасниці якого домовляються про передання прав на внутрішню 

та зовнішню діяльність новим інтеграційним органам, провадять спільну 

внутрішню та зовнішню політику, спільно створюють політичну 

безпеку, запроваджують єдине громадянство тощо. 

Стадії міжнародної економічної інтеграції представлені у табл. 1.3 

 

 

Таблиця 1.3 

Стадії міжнародної економічної інтеграції 

Стадія  Скасування 

митних 

тарифів і 

квот між 

учасниками 

Спільна 

система 

тарифів і 

квот 

Скасування 

обмежень на 

переміщення 

товарів 

Гармонізація 

економічної 

політики та 

інституцій 

1. Промислова 

зона вільної 

торгівлі 

 

+ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

2. Повна зона 

вільної торгівлі 

 

+ 

_ _ _ 

3. Митний 

союз 

 

+ 

 

+ 

_ _ 

4. Спільний 

ринок 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

_ 

5. Економічний 

союз 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Джерело: [117, с.284] 

 

 

Найвищим ступенем інтеграції є економіко – політичний союз, для 

якого характерна єдина територія з наднаціональними економічними та 

політичними інституціями (табл. 1. 4) [73, с.8]. 

Усі етапи інтеграції пройшла лише одна група країн – це 

Європейський Союз. 
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Таблиця 1.4 

Міжнародна економічна інтеграція: рівні, форми і типи  

Рівень Форма Типи Сутність 
 М

ік
р

о
 і

 м
ак

р
о

р
ів

ен
ь
 

Зона 

преференційної 

торгівлі 

Т
о

р
го

в
ел

ьн
а 

зо
н

а 

     

                     _ 

 

Зона вільної 

торгівлі 

Початок зовнішньоторгівельної 

інтеграції 

Митний союз Завершення зовнішньоторговельної 

інтеграції 

Спільний ринок 
В

и
р
о
б

н
и

ч
а 

ін
те

гр
ац

ія
 

Початок і розвиток 

загальноекономічної інтеграції 

Економічний 

союз 

Зрощування національних економік в 

єдиний економічний простір 

Політичний 

союз  

Конфедерація або федерація 

Джерело: [15, с.334] 

Міжнародна економічна інтеграція стає можливою лише за певних  

політико-правових, економічних, соціально-культурних умов. Завданням 

нашого дисертаційного дослідження є аналіз економічних умов: рівня 

економічного розвитку держав, ресурсного та технологічого потенціалу, 

обсягів заборгованості тощо. 

Дослідники виокремлюють ще таку форму інтеграції як 

реінтеграція – відновлення того чи іншого інтеграційного угрупування в 

попередньому складі на тих самих чи інших політико-економічних 

засадах. Реінтеграція може бути повною, частковою чи  розширеною [15, 

с.337]: 

1) за повної реінтеграції інтеграційне угруповання, що існувало 

в минулому відновлюється на колишніх політико-економічних засадах; 

2) за часткової реінтеграції колишні учасники інтегруються на 

якісно нових засадах; 

3) за розширеної реінтеграції нових членів до уже існуючого 

інтеграційного угруповання приймають на чинних засадах. 
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Прикладами видів реінтеграції можуть бути Співдружність 

незалежних держав (СНД), Балтійський союз, Організація 

Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), Організація за 

демократію та економічний розвиток (ГУУАМ) тощо. 

Залежно від того, яка сфера в інтеграційному процесі визнана 

домінантною, виокремлюють: 

- політичну інтеграцію; 

- соціальну інтеграцію; 

- економічну інтеграцію 

За масштабом інтеграційних процесів розрізняють: 

- внутрішню інтеграцію (ендогенну); 

- зовнішню інтеграцію (екзогенну); 

- суцільну інтеграцію (компактну); 

- несуцільну інтеграцію [73, с.30]. 

З. О. Луцишин тлумачить економічну інтеграцію як „об’єднання 

ринків, торговельних відносин, підприємницької діяльності окремих 

секторів в одне ціле; процес зближення і зрощення декількох 

національних господарств у регіональну економічну систему, який 

забезпечується подальшою концентрацією і переплетенням капіталів, 

провадженням державами, що інтегруються, узгодженої внутрішньої та 

зовнішньої політики” [72]. 

Внутрішня інтеграція – це об’єднання внутрішніх ринків навколо 

осі, якою слугують інтереси загальнодержавного порядку одного народу 

чи групи народів; зовнішня інтеграція – це об’єднання суверенних 

держав з метою отримання економічних вигод чи пожвавлення обміну 

товарами, послугами та інформацією. 

Ефективність міжнародної економічної інтеграції досягається за 

рахунок таких факторів: 



 37 

1) усунення дискримінації та бар’єрів між державами-членами 

інтеграційних угрупувань в русі товарів та послуг, капіталу та робочої 

сили; 

2) стандартизації та уніфікації у виробничо-комерційній сфері; 

3) динамічного ефекту через розширення ринку та економії на 

масштабах виробництва; 

4) забезпечення достатнього рівня конкуренції [75, с.171]. 

Розрізняють також горизонтальну і вертикальну інтеграцію. За 

горизонтальної інтеграції всі компанії здійснюють діяльність на одній і 

тій же стадії виробничого процесу чи виробляють однакові товари і 

послуги, отже конкурують між собою (рис.1.3) 

 

 

Рис.1.3. Графічна інтерпретація горизонтальної інтеграції  

Джерело: [72, с.33] 

 

ПР=∑МС, ПР – пропозиція (або сума граничних і маргінальних витрат); 

ПО = D (попит); МД – граничний дохід; 
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∑МС – сума граничних собівартостей (низки фірм – членів даного 

угруповання); 

А, 11, КЦ  – рівновага (ціна і кількість за конкуренції); 

Трикутник ОБА при 1Ц – це „надбавка споживача”, яку він отримує 

внаслідок нижчої ціни, більшої кількості виробників та еластичної 

ситуації на ринку; Надбавка = ½ НЦОАЦ 11 )(   

,2K 2Ц  – за монопольного становища на ринку; ОБ – втрати споживача; 

трикутник 2Ц НБ – „надбавка споживача”, а трикутник БОА – неодмінні 

втрати споживача; QОА – втрати виробника (порівняні незначні за такого 

прибутку, як 21ЦЦ БО). 

За вертикальної інтеграції (рис. 1. 4) компанія контролює своїх 

постачальників (інколи для її позначення вживають термін „інтеграція 

вниз”) або концерни, які купують її продукцію чи отримують послуги 

(„інтеграція вгору”).  

 

Рис.1.4. Графічна інтерпретація вертикальної інтеграції  

Джерело: [72, с. 35] 
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ПО-ПОˊ - лінія попиту, або цінова лінія всіх малих фірм; ББ’ – 

попит провідної фірми;  

Припустімо, що угруповання має одну провідну фірму, означену 

лінією пропозиції Пр; σМС – маргінальна (гранична) собівартість (на 

короткому проміжку); кілька субсидіарних фірм (Про), де ∑МС є сумою 

маргінальних окремих фірм, або їх пропорцією (у короткому проміжку); 

СС – крива середньої собівартості; МД – лінія маргінальних доходів 

провідної фірми за умови, що МД субсидіарних фірм дорівнює ціні в т.Е. 

Ця модель ілюструє залежність провідної фірми від спільних дій. 

Зберігаючи відносну самостійність за умов вертикальної інтеграції, 

треба пам’ятати про те, що за межами інтеграційного угруповання теж 

функціонують суб’єкти господарювання.. 

У глобальному вимірі прикладами інтеграції горизонтальної, 

вертикальної чи конгломеративної є банківські та комерційні структури 

створені на основі злиттів, поглинань тощо. 

Спільними ознаками різних форм інтеграції є такі: 

- синхронізація процесів розвитку в межах інтеграційного 

утворення; 

- створення господарського комплексу з тісними взаємозв’язками 

економік за збереження національного пріоритету в розподіл праці;  

-створення спільної інституціональної структури регулювання 

переважно наднаціонального типу; 

- провадження узгодженої політики як стосовно членів 

угруповння, так і стосовно інших країн, інтеграційних об’єднань, 

міжнародних організацій. 

У світовій практиці утвердилися два основних методи міжнародної 

економічної інтеграції. Згідно з першим, інституціональним, інтеграція 

розпочинається, розвивається і поглиблюється за допомогою 

інституціональних, адміністративних заходів та акцій. Другий, 
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функціональний ґрунтується на принципах лібералізації економіки та 

зовнішньої торгівлі, що лімітує адміністративні заходи на підставі 

багатосторонньої угоди і забезпечує вільний обмін товарами між 

країнами у великому ринковому просторі за законами попиту та 

пропозиції [137].  

А. Філіпенко відзначає, що на практиці ці два методи та їх 

відповідні інструменти поєднуються у співвідношенях, що залежать від 

форми (стану) інтеграції та регіону, в якому відбуваються інтеграційні 

процеси.  

Інтеграційні методи вимагають гармонізації, координації та 

уніфікації економічної і соціальної політики. Гармонізація, з одного 

боку, передбачає збереження підойм контролю держави за 

економічними процесами, а з іншого – вимагає адаптації національного 

законодавства до спільно вироблених нормативно-правових принципів. 

Координація означає добровільне узгодження правил, за якими 

функціонують ті чи інші сфери економічної політики. Уніфікація 

здійснюється на вищих рівнях економічної інтеграції, зокрема, в 

Європейському Союзі нині вона охоплює монетарну політику [248]. 

Останнім часом до двох основних методів міжнародної 

економічної інтеграції додались такі методи, як неофункціоналізм 

(взаємодія урядів у процесі інтеграції державних економік) і 

неоінституціоналізм (спільна економічна політика). 

Наслідки лібералізація зовнішньої торгівлі можна поділити на ті, 

що спостерігаються відразу після створення митного союзу як його 

безпосередній результат (статичний ефект), і ті, що проявляються на 

пізніших стадіях функціонування митного союзу (динамічний ефект).  

Економічні наслідки інтеграції (статичні ефекти інтеграційного 

процесу) Дж. Вайнер [248] розмежовував на дві групи: 
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1) ефект розширення торгівлі – взаємна торгівля сприяє 

зростанню товаропотоків між учасниками інтеграційного об'єднання. 

Переорієнтація місцевих споживачів з менш ефективного внутрішнього 

джерела постачання товару на більш ефективне зовнішнє джерело 

(імпорт) стала можливою завдяки скасуванню у межах митного союзу 

імпортних мит. Як наслідок збільшується обсяг імпорту, зростає 

загальний добробут країни, ефективніше використовуються ресурси. 

Ефект розширення торгівлі зростатиме за умови зниження тарифів 

стосовно третіх країн, збільшення кількості країн, що інтегруються, 

зближення рівнів економічного розвитку країн і пожвавлення 

конкуренції між ними. Цей ефект є наслідком заміщення 

високовитратного неефективного національного виробництва імпортом з 

країни-учасниці. Такий ефект характерний тим, що витрати країн 

знижуються, а їх добробут натомість зростає. 

2) ефект згортання (відхилення) торгівлі з третіми країнами 

зумовлене протекціонізмом у відносинах з третіми країнами та 

інтенсифікацією взаємного товарообігу в межах інтеграційного 

об'єднання. Це призводить до скорочення обсягів торгівлі, хоча при 

цьому товари з третіх країн можуть виготовлятися з меншими затратами, 

аніж імпортовані з деяких країн – членів інтеграційного угруповання.  

Ці ефекти вперше були описані Джекобом Вінером. На його 

думку, перший наслідок має місце тоді, коли економічна інтеграція 

вимагає зміни походження товару (тобто виготовлення аналогічного 

виробу в країні інтеграційного угруповання, але з меншими витратами). 

Другий ефект спостерігається в ситуації, коли імпортований товар, 

вироблений з низькими витратами, виробництва замінюється 

аналогічним товаром з країни – члена об'єднання, причому вироблений з 

порівняно вищими витратами. Така заміна спричиняє зменшення 

добробуту. 
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Держава буде у вигідному становищі, якщо ефект розширення 

торгівлі перевищувати ефект згортання. 

 

Графічно ці два ефекти зображені на рис. 1.5 

 

 

Рис. 1.5. Ефекти розширення та згортання торгівлі і добробут країни – 

члена інтеграційного об’єднання  

Джерело: [16, с.230] 

 

S – пропозиція товару; D – попит товару; Sm – пропозиція товару країни-

члена;  Snm – попит третіх країн. 

Зі створенням зони вільної торгівлі центр рівноваги переміщується 

з точки В в точку F. Імпорт зростає з 
3Х  до 2X  та з 

4X  до 1Х , а обсяг 

товарообігу з третіми країнами скорочується. 
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Припускається, що в інтеграційному об’єднанні (зоні вільної 

торгівлі) скасовано всі обмеження. 

До вступу ставка мита  в країнах – членах інтеграційного 

об’єднання дорівнює t, реальна пропозиція товару визначається кривими 

Sm+t (імпорт з держав-членів) та Snm+t (імпорт із зовнішніх держав). 

За умови, що Pnm<Pm, країна – член інтеграційного об’єднання 

може придбати товар поза його межами за ціною, що менша від 

внутрішньої, тоді обсяг спожитого внутрішнього товару становитиме Х2 , 

а зовнішнього – 21 ХХ  . 

У точці В маємо стан рівноваги, за обсягу споживання
3Х , 

економічний виграш у цьому випадку становитиме Рnm+BK; дохід 

держави в формі митного тарифу – ZMER; виграш національних 

виробників – LPnm+tM. Якщо держава, вступаючи в інтеграційне 

об’єднання, скасовує мито з країнами-партнерами, а пропозиція 

становить Sm, то встановлюється нова рівновага в точці F, споживачі 

можуть придбати Х1 товару національного виробництва і 14 ХХ   - з країн 

інтеграційного об’єднання. Унаслідок вступу в інтеграційне 

угруповання економічний  виграш збільшується до КPmE, а виграш 

виробників зменшується до LPmJ. Частина доходу держави переходить 

до споживачів (ціна зменшується) і становить с,а,b – це чистий виграш 

країни при Х1- Х2 за більших витрат. 

Загальному ефекту розширення торгівлі на рис. 1.5 відповідає b+d, 

а  ефект згортання торгівлі – сегментом е. Тепер імпорт надходитиме 

лише з держав – членів інтеграційного угруповання, а оборот із 

„зовнішніми” країнами зменшиться. До інтеграції сегмент R відображав 

величиною доходу держави від імпортного мита, а після інтеграції (після 

скасування мита) сегмент е – це чисті витрати. Тепер товар 

виготовляється з більшими витратами (висота кривої Sm) порівняно з 
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витратами зовнішніх держав (Snm), які не є членами інтеграційного 

об’єднання. 

Практика підтверджує існування залежності між обома ефектами: 

що  вище імпортне мито перед інтеграцією, то більша ймовірність того, 

що його скасування спричинить ефект розширення торгівлі; що нижчий  

митний тариф у митному союзі, то більша ймовірність домінування 

ефекту розширення торгівлі; що менша участь країн при створенні 

митного союзу, то більша ймовірність переваги ефекту згортання 

торгівлі; що ближчі країни за рівнем економічного розвитку, то 

сильніша конкуренція між ними, то більша ймовірність ефекту 

розширення торгівлі. Кожна країна може спеціалізуватися на 

виробництві з нижчими витратами; що більший обіг торгівлі між 

країнами – учасницями митного союзу, то більша ймовірність ефекту 

розширення торгівлі. 

Ефекти утворення митного союзу поділяються на статичні та 

динамічні. Перші виникають внаслідок перерозподілу факторів 

виробництва країн-учасниць і відображаються зміною 

зовнішньоторговельних потоків країни та її добробуту, зменшенням 

адміністративних витрат на зовнішньо – торгівельні операції (усунення 

торговельних бар’єрів, спрощення митного оформлення), поліпшенням 

умов торгівлі з країнами, що не є членами інтеграційного угруповання. 

Динамічні ефекти виникають внаслідок трансформації загальних 

умов функціонування національної економіки і проявляються через 

розширення ринку (виробники можуть вільно продавати, а споживачі 

купувати на ринку інтеграційного угруповання, який раніше був для них 

закритий), економічне зближення країн, що створює привілейовані 

умови для фірм країн – учасниць інтеграційного угруповання, 

захищаючи їх від конкуренції з боку фірм третіх країн, збільшення або 

поглинання компаній, збільшення припливу іноземних інвестицій в нове 
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технологічне устаткування, створення конкурентного середовища для 

національних виробників, що веде до зниження цін, поліпшення якості 

продукції та зменшення витрат виробництва. Із зростанням ступеня 

інтеграції, вплив  динамічних ефектів збільшується [117, с.284]. 

Позитивними наслідками утворення митного союзу є: 

1) зростає конкуренція між виробниками з різних країн, яка 

стимулює зростання цін, поліпшення якості товарів, створення та 

впровадження нових технологій тощо; 

2) країни – учасниці, користуючись перевагами економії 

масштабу виробництва, збільшують обсяги виробництва та скорочують 

витрати; 

3) збільшується приплив іноземних інвестицій, оскільки 

корпорації з країн, що не входять до союзу, прагнуть зберегти за собою 

певний сегмент ринку, закритий митним бар’єром, за рахунок створення 

підприємств всередині країн, що інтегруються; 

4) позиція кожної з країн – учасниць інтеграційного об’єднання 

при укладанні торгових чи економічних угод вигідніша за позицію 

країни, яка не входить до союзу, що дає змогу домогтися вигідніштх 

умов торгівлі або отримати інші переваги [58, с.165]. 

П. Луцишин виокремлює такі переваги митного союзу: 

1) підвищення ефективності функціонування ринків товарів, 

послуг, капіталу і праці завдяки прогнозованості курсів обміну й витрат 

на трансакції; 

2) загальна господарська стабільність, що впливає на зростання 

міжнародних обігів; 

3) поліпшення якості фінансових послуг, зменшення витрат на 

трансакції; 

4) відсутність цінової дискримінації; 
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5)  прискорення господарського зростання усього об’єднання на 

основі уніфікації національних монетарних політик [73, с.17-18] 

Негативними наслідками створення митного союзу є такі: 

1)  можливий відплив ресурсів до розвинутих держав – членів 

союзу; 

2) за тісних взаємовідносин між країнами – учасницями може 

виникнути олігополія, що призведе до зростання цін; 

3) із збільшенням масштабів виробництва може виникнути 

ефект втрат, пов’язаний з формуванням надто великих і неефективних 

компаній; 

4) витрати на формування союзу можуть бути надто високими 

[73,  с.166]. 

Отже, міжнародна економічна інтеграція є ефективною за умови 

усунення дискримінації та бар’єрів між учасниками інтеграційних 

процесів у переміщенні товарів і послуг, капіталу та робочої сили; 

стандартизації у виробничій сфері; достатнього рівня конкуренції та 

економічного розвитку країн – претендентів на участь в інтеграційному 

угрупованні. 

Скасування митних зборів на початкових етапах інтеграції дає 

змогу країні спеціалізуватися на тому товарі, на виробництво якого вона 

має порівняно дешевші ресурси. На етапі спільного ринку 

спостерігаються зростання конкуренції, зменшення часу на 

транспортування товарів через кордон, спрощення митного оформлення.  

А. Лібман у своїй типології моделей економічної інтеграції поділяє 

моделі інтеграції за ставленням влади до інтеграційного процесу  та за 

критерієм гравця, який забезпечує усунення транскордонних бар’єрів, на 

дві групи, за яких утворюються шість моделей міжнарожної економічної 

інтеграції  (табл. 1.5 ) 
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Таблиця 1.5 

Типологія моделей економічної інтеграції за А. Лібманом 

Ставлення влади Провідні гравці 

Територіальні органи 

публічної влади 

Недержавні гравці 

Рівність сил Модель міжурядових 

договорів 

Модель неформальної 

торгівлі 

Асиметрія якісно 

однорідних гравців 

Модель домінуючого 

учасника 

Модель корпоративної 

взаємодії 

Асиметрія якісно 

різнорідних гравців 

Модель спільного 

ринку (центру) 

Модель недержавного 

права 

Джерело: [118, с.74]   

 

До першої групи, де провідним гравцем виступають територіальні 

органи влади, належать такі моделі економічної інтеграції: 

- модель міжурядових договорів – бар’єри усувають окремі 

територіальні органи влади на основі домовленостей відповідно до 

принципу консенсусу; 

- модель домінуючого учасника: функцію скасування бар’єрів 

виконує один конкретний територіальний орган влади (наприклад, уряд 

провідної країни або території), який володіє правом примусу стосовно 

решти гравців; 

- модель спільного ринку (центру), в якій основною об’єднувальною 

силою слугує спеціалізована юрисдикція – наддержавний орган або 

центральний уряд, не пов’язаний з жодною конкретною територією. 

До другої групи належать: 

- модель неформальної торгівлі: місце великих корпоративних 

структур посідають неформальні мережі, що об’єднують підприємців, 

які нерідко хоча б частково залучені в нелегальну економіку; 

- модель корпоративної взаємодії: основними «інтеграторами» 

виступають великі корпорації, які формують виробничу мережу та 

охоплюють нею весь регіон; 
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- модель недержавного права – основу інтеграції покладені 

погоджені правила гри, які згенеровані конкретними позарегіональними 

гравцями з метою організації економічної взаємодії між окремими 

територіями. 

 

 

 

1.3. Моделі міжнародної економічної інтеграції в 

Європейському Союзі 

Економічна інтеграція в межах Європейського Союзу відбулася в 

межах класичного підходу поділу міжнародної економічної інтеграції і 

пройшла такі основні етапи: 

1) зона вільної торгівлі 

2) митний союз (1959 – 1968 рр.); 

3) спільний ринок (1968 – 1976 рр.); 

4) єдиний внутрішній ринок (1977 – 1984 рр.); 

5) економічний і валютний союз (з 1993 р.). 

Першими формами взаємодії європейських держав були митні 

союзи (XIX-XX ст.), на зміну яким прийшли зони вільної торгівлі. 

У 1951 р. на підставі Паризької угоди було створено Європейське 

об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС), до якого увійшли Італія, Франція та 

країни Бенілюксу. Учасники об’єднання визнали, що економічний 

розвиток може слугувати основою інтеграції, а саме угруповання 

інструментом поглиблення співпраці між державами.  

Основними завданнями ЄОВС було підвищення рівня життя країн-

учасниць, зростання рівня зайнятості, забезпечення потреб спільного 

ринку, рівний доступ до джерел виробництва для всіх споживачів 

спільного ринку, забезпечення умов для підвищення виробничого 
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потенціалу підприємств ЄС, зростання обсягів зовнішньої торгівлі і 

належне обмеження експортних цін. 

Зі створенням Європейського економічного  співтовариства (ЄЕС) 

у 1957 р. було скасовано імпортні та експортні мита і кількісні 

обмеження на переміщення товарів, послуг і капіталу, заборонено будь-

які дискримінаційні заходи щодо виробників і споживачів.  

Країни – члени угруповання поставили собі за мету гармонійний 

розвиток економіки, стабільне  безінфляційне зростання, підвищення 

екологічної безпеки вцілому, високий рівень зайнятості та соціального 

захисту своїх громадян. 

Перед етапом вільної торгівлі деякі країни застосовують 

преференційні угоди, вони як правило є двосторонніми і можуть 

укладатися як між двома державами так і між будь-якою державою та 

певним інтеграційним угрупуванням.  

Укладення преференційних угод як правило відбувається через 

підписання на двосторонній основі або між двома країнами, або між 

країною та інтеграційним угрупуванням таких угод. За цією угодою 

країни надають більш сприятливий режим одна одній порівняно з 

третіми країнами [22]. Механізм тарифного регулювання відбувається 

через зменшення митних тарифів та послаблення захисних бар’єрів на 

шляху імпорту товарів, за умови збереження за кожною з країн 

можливості оподаткування іншими ставками мита та встановлення 

обмежень щодо імпорту з країн, які не є учасниками угоди. Країни через 

преференційні угоди усувають перешкоди в торгівлі деякими товарами 

та послугами. Але кожна країна застосовує свої митні правила. 

зона вільної торгівлі - Зразками зони вільної торгівлі у світовій 

практиці є ЛАСТ (Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі 

пізніше Латиноамериканська асоціація інтеграції) та Європейська 
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асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ), створена у 1960 р. з метою усунення 

бар’єрів у взаємній торгівлі.  

Європейський інтеграційний процес розпочався з лібералізації 

зовнішньої торгівлі, поступової відміни мита, сформовано спільну 

аграрну політику за допомогою спільного регулювання цін. Римський 

договір містив чіткий графік скасування тарифних бар’єрів і кількісних 

обмежень між країнами-учасницями. 

У 1961 р. було скасовано кількісні обмеження у торгівлі. Однак це 

було, радше формальним заходом, лише у 1993 р. Митним кодексом ЄС 

обтяжливі митні формальності стосовно переміщення товарів через 

внутрішні кордони між країнами-учасницями були скасовані. Тоді ж 

були спрощені процедури щодо санітарного та фітосанітарного 

контролю, прийнято загальний принцип взаємовизнання країнами 

спільних стандартів, запроваджена  комбінована номенклатура для 

митних ставок, система подвійних ставок, згідно з якою доходи 

акціонерів обкладалися єдиним податком [83]. З 1962 р. проводиться 

спільна сільськогосподарська політика. У 1967 р.  утворилось 

Європейське Співтовариства. 

митний союз - Умови митного союзу ЄС забороняли ввізні та 

вивізні мита між країнами – членами, а також спирався на впровадження 

єдиного митного тарифу у відносинах з країнами-нечленами 

інтеграційного об’єднання. Доходи від тарифів розділялиться між 

учасниками митного союзу за певними встановленими пропорціями. 

Активного розвитку набула  зовнішня торговля з країнами – 

нечленами інтеграційного угруповання, були зняті кількісні обмеження 

та скасовані митні збори.. 

У 1968 році Митний союз передусім скасував мита на внутрішніх 

кордонах і впровадив єдину систему оподаткування імпорту за межі 

ЄЕС. На початковому етапі створення спільного митного тарифу і 
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загальних правил визначення походження та митної вартості були 

згодом доповнені директивами та правилами, що регулюють різні сфери 

митного регулювання, такі як процедури, митне оформлення та 

контроль, а також митний борг та митні гарантії. 

У 1970 р. в межах ЄС відбулась уніфікація спільної торговельної 

політики Європейського Економічного Співтовариства щодо третіх 

держав.  

У 1972 р. країни – члени ЄАВТ поступово знизили мита та зняли 

кількісні обмеження між країнами-членами, встановили єдині 

транспортні тарифи, посилили засади вільної конкуренції на спільного 

ринку через заборону урядових субсидій, запроваджується режим 

спільного плавання валют («валютна змія» або «валютний коридор»). 

Митний союз був створений для того, щоб поліпшити стан 

промисловості держав – членів ЄЕС. Від митного союзу очікували 

відкриття нових вітчизняних ринків збуту, що охоплювали б територію 

всіх держав – членів ЄЕС. Прискорення економічного зростання та 

підвищення добробуту мало відбуватись через: 

1. Збільшення обсягу торгівлі між країнами союзу 

- відміна мита всередині союзу викликає зниження цін 

імпортованих товарів з однієї країни Союзу до іншої в розмірі митних 

ставок; 

- ціни на товари, імпортовані з Союзу, стають 

конкурентоспроможними щодо національних товарів, таким чином на 

них зростає попит; 

- переміщення виробництва до виробників, які виготовляють 

товари за найнижчими цінами, зростає їх виробництво та експорт;  

- відміна мита всередині Союзу і встановлення спільного 

митного тарифу щодо третіх держав може спричинитися до того, що 

товари з Союзу (без мита) стануть конкурентоспроможними відносно 
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товарів з-поза його меж (обкладених митом), внаслідок цього імпорт з 

третіх країн заміняється імпортом з країн Союзу, а отже, зростає обсяг 

торгівлі в його межах. 

2. Зростання ефективності підприємств і зниження цін на 

товари внаслідок збільшення обсягів продукції 

- завдяки лібералізації торгівлі збільшується ринок збуту для 

всіх підприємств Союзу; 

- збільшення ринку створює сприятливі умови для зростання 

обсягів продукції, а отже, ліпшого використання підприємствами 

наявних ресурсів; 

- збільшення обсягів продукції має велику кількість переваг, 

таких як зниження витрат на виробництво окремих товарів, зниження 

цін, зростання прибутків підприємств, а отже, більші можливості для 

модернізації виробництва і запровадження технічного прогресу, що 

своєю чергою, сприяє підвищенню ефективності підприємств. 

3. Зростання ефективності господарювання і зниження цін на 

товари внаслідок зростання конкуренції 

- великий ринок збуту створює сприятливі умови для експансії 

ефективних підприємств; 

- поява конкуренції змушує слабші підприємства до 

підвищення ефективності за допомогою модернізації, організаційної 

раціоналізації, зростання капіталовкладень, об’єднанння з  іншими 

підприємствами; 

- боротьба конкурентів за споживача спричиняє зниження цін 

[44, с.54-55]. 

Спільний ринок - На третьому етапі європейської інтеграції 

завершилося формування Європейської валютної системи; була 

запроваджена спільна валюта ЕКЮ, і яка розраховувалася на базі 

кошика національних валют країн-учасниць з урахуванням їх частки в 
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сукупному ВНП. Створення спільного ринку мало на меті збільшення 

прибутків країн від кращого розміщення ресурсів, а вільне переміщення 

факторів виробництва мало сприяти вирівнюванню доходів усіх 

учасників. 

Формування спільного ринку Європейського союзу  розпочалось 

запровадженням митних пільг та подолання торговельних перешкод, 

ліквідації кількісних обмежень, уніфікації стандартів на ринку 

сільськогосподарської продукції та запровадження спільного митного 

тарифу. 

На цьому етапі було ліквідовано залишки перешкод руху товарів, 

капіталу, робочої сили. Визначені три групи бар’єрів, які треба було 

терміново усунути – фізичні, технічні і фінансові.   

Єдиний внутрішній ринок - Ще у 1985 р. Білою книгою окреслено 

пропозиції стосовно створення єдиного ринку. Першочерядні заходи з 

ліквідації бар’єрів, поділені на три категорії: фізичні (митний огляд, 

ветеринарний та фітосанітарний контроль); технічні (технічні умови, 

стандарти, а також обмеження різного роду); фіскальні (відмінності в 

оподаткуванні). Підписаний у 1987 р., Єдиний європейський акт, 

завершив заходи зі скасування національного імпортного контролю над 

переміщенням товарів, включаючи процедури оформлення. 

Метою спільного ринку було зменшення коливань валютних 

курсів та стимулювання розвитку інтеграційних процесів через 

забезпечення формування єдиного валютного ринку. Через спільний 

ринок було усунено низку митних бар’єрів, уніфіковано технічні 

стандарти, зменшено різницю в рівнях оподаткування, усунено валютні 

обмеження.  

У 1990 р. запроваджено вільне переміщення послуг, робочої сили і 

капіталу. Однак, спільний ринок все ще залишався розділений 

фізичними, податковими та технічними кордонами. Усунення фізичних 
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бар’єрів означало гарантування вільного переміщення фізичних осіб у 

межах Співтовариства. Відбулася гармонізація ставок ПДВ, 

запровадження єдиних акцизів, уніфікація податку на прибутки від 

цінних паперів і банківських вкладів. Стандартний тариф країн-учасниць 

коливався в межах 15-25%, а з 1993 р. було скасовано стягнення ПДВ 

всередині Співтовариства. Одним з найскладніших питань була 

гармонізація технічних норм і стандартів для створення спільного 

технологічного середовища з метою підвищення їх 

конкурентоспроможності.  

Створення спільного ринку вимагало усунення цілої низки 

бар’єрів, які перешкоджали вільному припливу товарів, послуг, осіб та 

капіталу. Ці бар’єри поділяють на три групи: 

1) адміністративні – офіційні контрольні органи на кордонах 

держав, яким підпорядковані люди і товари; вони є причиною зростання 

цін на товари, продовження часу транспортування і тому стоять на 

перешкоді міжнародній комунікації; 

2) технічні – диференційовані норми, стандарти та національні 

інструкції у сфері доступу товарів, послуг і капіталів з-за кордону на 

власні ринки; 

3) фіскальні – різні національні системи непрямих податків, які 

перешкоджають вільному припливу товарів [44, с.57 ]. 

Економічний союз- Очікувалося, що створення Економічного та 

валютного союзу сприятиме припливу інвестицій,  стимулюватиме 

внутрішню конкуренцію, підвищить загальний рівень зайнятості. Він 

спричинив посилення політичної інтеграції та продовження розвитку 

валютного союзу. 

У 1992 р. у Маастрихті підписано Договір про Європейський 

Союз, згідно з яким країни-члени повинні були стабілізувати свої 

грошові системи, провадити спільну грошову політику. Умовами для 
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ефективного функціонування валютного союзу були визнані спільне 

конвертування валют, лібералізація переміщення капіталів, інтеграція 

фінансового сектора кожної з держав, остаточна фіксація паритету 

валют. Незважаючи на різницю у макроекономічних показниках, країни-

учасниці досягли  рівня вимог ( щодо інфляції відповідали 11 з 15 

держав, щодо відсоткових ставок – 10, щодо розмірів державного боргу 

– 5). 

Повноцінно функціонувати Європейський валютний система 

(ЄВС) почала у 1999 р., коли було запроваджено розрахунки єдиною 

валютою Європейського Союзу – „євро”, реально в обіг ця спільна 

валюта надійшла у 2002 р. На сьогодні до Європейської валютної 

системи не входять Великобританія, Швеція і Данія. Варто зазначити, 

що початково від участі у ЄВС відмовлялися, також Італія, Іспанія, 

Данія,  побоюючись ризиків, вони намагалися провадити власну 

фінансову політику. 

Монетарна інтеграція має певні тимчасові негативні наслідки для 

країни, яка до неї приєднується. Потрібен певний час, щоб 

пристосуватися до рівня інфляції, що, своєю чергою, може викликати 

зростання  безробіття. Можливими негативними наслідками вступу до 

валютного союзу можуть бути певне обмеження грошової політики та 

неможливість контролювати зміни валютних курсів. 

Отже, в 90-ті роки функціонував спільний ринок і передбачалося 

поглиблення інтеграційних процесів через створення економічного та 

політичного союзів.  

Повна інтеграція. Підготовка до п’ятого етапу інтеграційного 

процесу – повної інтеграції – розпочалась ще на двох попередніх. Для 

цього етапу характерні перехід угруповання до єдиної спільної 

економіки, внутрішньої та зовнішньої політики, уніфікація валютної, 
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фіскальної, кредитної політики. Договір про ЄС передбачає певні  

обмеження державного суверенітету в економічній сфері. 

На думку Б. В. Губського, успішне інтегрування можливе за умови 

наявності достатньо високого рівня розвитку промисловості та значного 

ступеня диверсифікації виробництва, ринкової економіки та 

високорозвиненої політичної демократії [34]. 

У Ніццькому договорі чітко визначено: [90, с.10] „Кожна країна-

кандидат повинна мати ринкову економіку, яка міститиме такі елементи:  

- рівновага між попитом і пропозицією як результат вільної 

взаємодії ринкових сил; 

- лібералізація цін і торгівлі; 

- відсутність перешкод для доступу на ринок і вільного виходу з 

нього; 

- макроекономічна стабільність, включаючи цінову рівновагу, 

стабільність державного фінансування та платіжного балансу; 

- суспільний консенсус щодо найважливіших питань економічної 

політики; 

- достатня розвиненість фінансового сектора для спрямування 

накопичень та інвестування виробництва”. 

Отже,  більшість світових інтеграційних угруповань зупинилися на 

етапі зони вільної торгівлі, чи, в кращому випадку, на етапі митного 

союзу  чи спільного ринку. 

Досягти найвищого рівня інтеграції – політичного союзуможна 

лише, пройшовши всі попередні інтеграційні сходинки, кожна з яких 

передбачає відповідні інституційні перетворення.  

Так, у зоні вільної торгівлі та митному союзі узгоджуються 

питання торгової політики, спільний ринок забезпечує вільне 

переміщення факторів виробництва, а  через створення або входження 
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до економічного союзу держава узгоджує всі соціально-економічні та 

валютні аспекти інтеграції. 

Саме такою послідовною є схема інтеграційного розвитку 

Європейського Союзу, що спирається на такі основні теорії: федералізм, 

функціоналізм, неофункціоналізм та теорія «співтовариства безпеки».  

Федералізм за суттю не є теорією, хоча пояснює зв’язки та 

закономірності процесу, покладеною в основу об’єднання політичних 

одиниць в одне ціле [218; 168]. 

Провідною засадою федералізму є взаємовідносини країн-членів. 

На думку федералістів, саме федерація є кінцевою метою інтеграції. 

Теоретики федералізму відначали, що інтеграція у Західній Європі 

можлива, по-перше, на основі усвідомленого політичного рішення влади 

та народу, внаслідок чого сторони добровільно та усвідомлено 

відмовляться від свого політичного суверенітету та самостійності; по-

друге, шляхом створення одного або декількох нових наднаціональних 

органів, яким передаються певні повноваження для ухвалення рішень і 

які будуть незалежними від безпосереднього впливу окремих держав – 

членів співтовариства. Основним стимулом до інтеграції, що згідно з 

моделлю федералістів, є національна безпека [22]. 

На думку Е. Уістріча, «сутність федералізму полягає у 

децентралізації влади скрізь, де це необхідно» [250]. А. Спінеллі 

стверджував, що жодна влада будь-якого рівня не повинна мати жодних 

переваг, а повноваження місцевих, регіональних, національних органів 

та органів європейського масштабу повинні поєднуватися. 

Розглядаючи єдину Європу як основну і кінцеву мету своєї 

діяльності, європейський федералізм використовував ідею інтеграції як 

відродження цілісної Європи на засадах забезпечення миру, демократії, 

спільного вирішення економічних, політичних та інших проблем, що 

виходять за межі компетенції національної держави[61, с.15]. 
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Представник теорії «функціоналізму» Д. Мітрані вважає, що 

інтеграція повинна бути деполітизована, а уникнути державних 

конфліктів можна шляхом концентрації спільних зусиль для 

забезпечення загального добробуту країн. Представники функціоналізму 

трактують інтеграцію як поступовий перехід від традиційної 

міждержавної системи відносин до функціонального співтовариства, 

перерозподіл влади держав на користь наддержавної структури  [68].  

Зміст функціоналізму полягає у поясненні, чому колективні дії, 

функціонально пов’язані напрямками співробітництва, є кращим 

вибором, ніж однобічні акти державної влади. Націоналізм та 

міжнародна анархія використовуються як джерела поділу світової 

спільноти на конкурентні територіальні групи, перешкоджаючи 

створенню «працюючої промислової сис- теми світу», метою якої є 

покращення суспільного добробуту 

Відмінна риса функціоналізму полягала в тому, що він заперечував 

будь-які прояви силової політики як міждержавного, так і федеративного 

характеру, які здатні лише відновити націоналістичні тенденції в тій чи 

іншій формі [61, с.25]. Д. Мітрані не врахував такі фактори як корупція, 

недостатня сила волі, а також глобальний характер[61, с.27]. 

Основа функціоналістських підходів полягає у поступовому 

вирішенні проблем нових установ, які перерозподіляють функціональне 

навантаження, а також необхідність досягнення консенсусу відносно 

ієрархії функцій та обовязків. Наступний логічний крок включає 

розвиток спільної взаємодії між особами та між організаціями, які 

показують функціональне перетворення міжнародного суспільства та 

виникнення почуття єдиної співдружності [77]. 

Основним постулатом неофункціоналізму, що як теорія 

сформувався у 60-70-ті роки ХХ ст., було створення системи впливових 

центральних інститутів і поступове передання державами – учасницями 
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свого суверенітету на рівень Співтовариства. Прихильники цієї теорії 

відстоюють створення наднаціонального політичного органу 

співтовариства. 

План Ж. Моне [208] полягав у намірі створити наднаціональний 

інститут, що був би уповно- важений розробляти і впроваджувати спіль- 

ну економічну політику для держав-учасниць ЄОВС. Власне вугілля і 

сталь були відправними пунктами у подальшій інтеграції західноєвро- 

пейських держав та їхньої економіки. Ж. Моне усвідомлював, що 

європейським державам простіше буде передати частину свого 

суверенітету Вищому органу (Європейській Комісії чи Раді Міністрів), 

якщо процес європейської інтеграції буде здійснюватись поетапно й 

погалузево, у відповідності до чітко визначених функцій та завдань. 

Успіхи у тій чи іншій галузі еконо- міки повинні були викликати 

потребу подальшої інтеграції в інших сферах відповідно до так званого 

«переповнення» чи «переливання», об’єднати Європу не лише 

економічно, а й політично, і привести, зрештою, до створення 

європейської федерації. Важливими чинниками європейського 

будівництва мали стати верховенство наднаціонального права та активне 

функціонування компетентного та незалежного від національних урядів 

Вищого органу, спроможного представляти і захищати спільні інтереси 

держав – членів і співтовариства в цілому. Окрім того, функціональний 

метод передбачав комбінацію негативної (скасування бар’єрів) і 

позитивної (створення спільних політик) форм інтеграції. Таким чином, 

План Ж. Моне став втіленням федералістської та неофункціоналістської 

теорій водночас. 

Теорія взаємозалежності (Інституціоналізм). Термін 

взаємозалежність був запропонований, як аналітично більш відповідний 

термін, ніж інтеграція, частково як результат невиконаних цілей 

політичного об’єднання в середині 1960-х років, частково через 
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ускладнення світової політичної і економічної системи і подальшого 

збільшення кількості чиновників. 

Теорія взаємозалежності дозволила осмислити інтеграційний 

процес в Європі з іншого боку та відвернула увагу від перерозподілу 

функцій, відповідальності та повноважень, ієрархії інституцій в 

євроінтеграційному угрупуванні. Ця теорія пояснила природу 

інтеграційних спрямувань на макро- та мікрорівнях [77]. 

Упродовж 1990-х рр. розвинулось три на- прямки нового 

інституціоналізму: інституціоналізм раціонального вибору, 

соціологічний інституціоналізм та історичний інституціона- лізм. 

Інституціоналізм раціонального вибору пояснює, яким чином інститути 

утворюються, з якою метою та як змінюються упродовж тривалого часу. 

Цей тип інституціоналізму ґрунтується на теорії соціальної дії, яка 

припускає, що індивіди є раціональними агентами, які відстоюють 

власні інтереси найефеквнішими засобами. Соціологічний 

інституціоналізм полягає в тому, що у своїй поведінці люди керуються 

уявленнями про те, що вони вважають правильним. Зрештою, 

історичний інституціоналізм займає проміжну ланку між вищезгаданими 

інституціоналізмами і визначає, яким чином інститути змінюються під 

впливом часу, а також, яким чином інститути впливають на поведінку 

індивідів, які їх засновують. 

Теорія «співтовариства безпеки», автором якої є К. Дойч, 

базується на тезі необхідності створення державами інтеграційного 

угруповання так званої «спільної безпеки» [163]. За цією теорією 

передбачається  мирне співвіснування держав – учасниць інтеграційного 

угруповання. Головною ідеєю теорії є досягнення оптимального балансу 

сил між країнами через взаємну довіру. .Для досягнення цієї мети  всі 

країни – учасниці залучаються до підписання колективних договорів, які 

унеможливлюють вингикнення збройних конфліктів у майбутньому. На 
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його думку, яні політичні, ані економічні інтереси держав не будуть 

бар’єрами для «співтовариства безпеки».  

Суть концепції Європи "змінних геометрій" ("концентричних кіл", 

"сходинкової" інтеграції) зводиться до того, що групи держав з різними 

інтересами можуть функціонально співпрацювати в галузях, що 

становлять взаємний інтерес. Прихильники цієї концепції "змінних 

геометрій" стверджують, що саме культурне, історичне та політичне 

різномаїття держав – членів передумовою поглиблення [33]. 

На думку В. В. Копійки, ідея «Європи змінних геометрій» досить 

вдало відповідала б потребам розширення ЄС. Країни – кандидати 

можуть стати повноправними членами ЄС не одночасно, а поступово – 

залежно від їх внутрішньоекономічного і політичного становища. Після 

вступу їх чекав би досить тривалий перехідний період, який значно 

пом’якшив би умови переходу до комунітарного співробітництва [61].  

Концепція "багатошвидкісної Європи" передбачає, що певна група 

держав-членів (термін Ж.Ширака - "піонер-група" або термін Ж.Делора - 

"авангард"), які досягли вищого рівня інтеграції, погоджується йти 

попереду зокрема в галузях, в яких інші держави не хочуть або не 

можуть брати участі від самого початку. Суть концепції полягає в тому, 

що диференціація має в цьому випадку тимчасовий характер і що двері 

завжди залишатимуться відкритими для країн, які побажають 

приєднатися на наступному етапі. З цієї причини концепцію 

"багатошвидкісної Європи" називають диференціацією за часом [242, 

с.2]. 

Прихильники концепції «Європа концентричних кіл» в їх числі Е. 

Балладюр, вважають, що треба враховувати два бачення Європи: перше - 

"романтичне", де Європа постає як духовна єдність, цільна цивілізація, 

об'єднана багатовіковими культурно-історичними зв'язками; друге – 

політичне, Європа з її соціальними та структурними проблемами  [154]. 



 62 

Характеризуючи ЄС як нестабільне об'єднання інтересів націй і 

наднаціональних органів,  Е. Балладюр вважає, що реорганізувати 

країни, які беруть участь в інтеграційному процесі, треба поділити на 

три групи: 

- до першої повинні увійти ті, хто захищатиме політичні та правові 

інтереси всіх членів; 

- у другу – відсталі в соціально-економічному розвитку країни; 

- третя – це сектор, орієнтований на взаємодію із сусідами [154]. 

Багатошвидкісна інтеграція кореспондує з теорією концентричних 

кіл. Країни першої групи формують високоінтегроване ядро навколо 

якого гуртуються менш інтегровані країни. Ця концепція часто 

пов’язується з розширенням ЄС 2004р. [84]. 

Згідно з концепцією гнучкої геометрії, чи селективної інтеграції, 

члени об’єднання та треті країни мають можливість, залежно від 

політичних та економічних обставин, брати участь лише в окремих 

інтеграційних заходах. Прикладами такої інтеграції називають 

співпрацю країн Центральної та Східної Європи з Європейським 

інвестиційним банком, співробітництво між Європейською асоціацією 

вільної торгівлі та ЄС. 

Близькою за змістом до попередньої є концепція часткового 

членства, яка не вимагає від учасників участі у всеохопній інтеграції. 

Цей підхід передбачає можливість участі країн в окремих сферах 

(наприклад, спільна зовнішня чи оборонна політика) і кореспондує з 

популярною в першій половині 50-х років XX ст. теорією секторальної 

інтеграції М. Шумана, за ініціативи якого було створено Європейське 

об’єднання вугілля і сталі та Євроатом, які пізніше приєдналися до 

Європейського економічного союзу [136]. 

І. М. Бусигіна у межах євроінтеграційного поля виокремлює 

«центр» і «периферію». На її думку, інтеграційні процеси автоматично 
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спричиняють вирівнювання диспропорцій між периферійними і 

центральними регіонами. Однак практикою ця теорія не підтверджена, з 

поглибленням інтеграції конкуренція всередині ЄС загострюється  [17]. 

Спираючись на аналіз євроінтеграційних процесів, спробуємо 

вивести «теоретичну графічну формулу» сучасного Європейського 

Союзу. 

Для цього виокремимо особливості процесу розширення 

Європейського Союзу: 

- країни інтегруються в Європейський Союз  поступово прямуючи 

від стадії зони вільної торгівлі до політико-економічного союзу, при 

цьому кожна країна витрачає на це різний час; 

- ЄС не є однорідним інтеграційним угрупованням (є багатші 

країни  і бідніші, політично та економічно); 

- успішна інтеграція країн, які прагнуть інтегруватися до ЄС, однак 

не відповідають певним критеріям, можлива за умов подолання ними 

перешкод на шляху до ЄС (рис.1.6) їх зображають як «ядро тяжіння».  

При цьому можна виокремити дві групи країн: 

1) країни, що належать до зовнішньої периферії (країни, що 

прагнуть інтегруватись до ЄС – Україна, Албанія, Боснія і Герцеговина, 

Чорногорія, Молдова); 

2) країни, що належать до внутрішньої периферії (нові країни – 

члени ЄС, що інтегрувались після 2004 року – Польща, Угорщина, Кіпр, 

Словаччина, Чехія, Словенія, Естонія, Латвія, Литва, Мальта). 

До ядер 1 і 2 належать високорозвинуті країни – члени  

Європейського Союзу, зокрема можна виокремити центральне ядро 1, 

що складається лише з трьох країн – членів угруповання – Франції, 

Німеччини та Великої Британії однак, з найбільшим політичним 

впливом на процеси, що відбуваються в межах інтеграційного 

угруповання. 
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Рис. 1.6. Теоретична модель інтеграції в Європейському Союзі 

(складено автором)  

 

Ядро 4 – це країни, які ще не входять до ЄС, однак мають всі 

шанси успішно інтегрувати, виконавши певні  умови, тобто подолавши 

внутрішні політико-економічні бар’єри, що перешкоджають інтеграції. 

Особливістю ядра 4 є те, що гіпотетично країна може залишатися поза 

межами інтеграційного угруповання тривалий час або навіть не 

інтегруватися ніколи. Разом з тим, ще однією особливістю є те, що 

країни ядра 3 (нових країн – членів інтеграційного угруповання), а також 

країни ядра 4 (країн в умовах інтегрування) можна віднести до так 

званої «периферії», тобто тих, що не мають значного впливу на 

прискорення процесу інтеграції (як зовнішнього – для країн – нечленів 

інтеграційного угруповання, так і для внутрішнього (отримання всіх 

прав і переваг без перехідного періоду) – для країн нових членів). 
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Висновки до розділу 1 

 

У сучасних інтеграційних процесах дослідження поняття 

міжнародної економічної інтеграції постає особливо актуально. 

Інтеграція є об’єктивною закономірністю розвитку сучасних відносин 

між державами.  Міжнародна інтеграція є складним процесом, однак 

водночас вона є і одним із засобів підвищення добробуту країн в 

результаті переходу до більш ефективного виробництва.  Вітчизняні та 

зарубіжні дослідження теорії розвитку світових інтеграційних процесів 

вказує на її позитивний теоретичний та практичний вплив на економіку 

країни. 

Аналізуючи різні погляди на сутність інтеграційних процесів, 

можна зробити висновок про те, що єдиної теорії міжнародної 

економічної інтеграції не сформувалось. Кожна країна обирає свій 

унікальний шлях інтеграції.  Потреба вибору ефективної інтеграційної 

моделі вимагає узагальнення різноманітних теорій міжнародної 

економічної інтеграції.  

В основі відмінностей в розумінні поняття «економічна інтеграція» 

є насамперед теоретичні підходи до його визначення, а концепції часто 

взаємовиключають одна одну. Кожен з теоретичних підходів 

виокремлює засадничі елементи міжнародної економічної інтеграції, які, 

однак не поєднуються в межах єдиного спільного теоретичного підходу.  

Кейнсіанські концепції наголошують на недостатній мірі 

об’єднання, яку пропонують неокласики, однак вони є прихильниками 

збереження певної економічної самостійності окремими державами. 

Представники ринково-інституціонального напряму 

(неолібералісти) під інтеграцією розуміють поєднання економічних, 

політичних та правових аспектів. Але вважають, що перевагами від 
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міжнародної економічної інтеграції можна скористатися за умови 

відмови від певної частини національної незалежності в економічній 

сфері. Вчені ж структуралістської школи вважали, що для повної 

інтеграції доцільною є координація економічної політики держав єдиним 

центром. 

Історично найбільш помітно інтеграційні процеси відбувались у 

Західній Європі. Європейська інтеграція була спровокувана радше 

політичними цілями держав з використанням економічних засобів. 

Теоретики європейської інтеграції виділили стадійність у економічній 

інтеграції Європейського Союзу: зона вільної торгівлі, митний союз, 

спільний ринок, економічний та валютний союз, повна інтеграція. Цю 

ступеневість економічної інтеграції запропонував Б. Баласса, однак  

вчені цю модель удосконалили, додавши ще найпростішу форму 

інтеграції – преференційну угоду, а повну інтерацію ще називають 

політичним союзом, де координується не лише економічна сфера 

діяльності, а й політичні аспекти. 

Необхідно відзначити, що перші три стадії міжнародної 

економічної інтеграції – зона вільної торгівлі, митний союз і спільний 

ринок, відповідають уявленням неокласиків щодо мінімального 

втручання держави в економіку країни, що інтегрується. Економічний 

союз частково пояснюється кейнсіанським напрямом щодо трактування 

процесу міжнародної економічної інтеграції, а п’ята стадія – повна 

економічна інтеграція характеризується інструментами, прихильниками 

яких є вчені інституціоналісти. 

Процес розвитку європейської економічної інтеграції спричинив 

появу низки теоретичних концепцій притаманних процесові розширення 

Європейського Союзу. Недоліком федералізму є врахування 

суб’єктивних чинників при інституційно-конституційному формуванні 

інтеграційного угруповання. Зміст концепції федералізму полягав в 
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об’єднанні європейських держав в інтеграціне угруповання на 

принципах федералізму, що передбачав підпорядкування національних 

органів наднаціональним структурам. Слабкістю федералізму була 

вимога оформлення інтеграційного процесу в конституційно-

інституційну форму. 

Інтеграційні процеси відбуваються на різних рівнях:локальному, 

мікроекономічному, регіональному, національному, мезорегіональному, 

макрорівні, мегарівні. Інтеграцію також поділяють на «негативну» та 

«позитивну». 

Практика показує, що участь в інтеграційному угрупованні дає 

змогу країнам - учасницям суттєво економити на масштабах 

виробництва, внаслідок конкуренції в межах угруповання скорочуються 

обсяги неефективного виробництва. Хоча не слід забувати, що на таких 

етапах інтеграційного процесу, як спільний ринок і митний союз, може 

спостерігатися цілком протилежний ефект, оскільки виробники з країн –

нечленів угруповання могли б постачати товари за нижчою ціною. 

Отже, ефективність міжнародної економічної інтеграції залежить 

від усунення дискримінації та бар’єрів між учасниками інтеграційних 

процесів у переміщенні товарів і послуг, капіталу та робочої сили; 

стандартизації у виробничій сфері; достатнього рівня конкуренції та 

економічного розвитку країн – претендентів на участь в інтеграційному 

угрупованні. 

На початкових етапах інтеграції скасування мит дає країні змогу 

спеціалізуватися на виробництві того товару, для виробництва якого 

вона має відносно дешевший ресурс. На етапі спільного ринку 

спостерігається зростання конкуренції, зкорочується час на 

транспортування товарів через кордон, спрощується митне оформлення.  
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На нашу думку, Україна повинна поступово пройти всі етапи 

інтеграційного розвитку, тобто насамперед необхідно створити зону 

вільної торгівлі та спільний ринок з Європейським Союзом. 

Отже, загальним висновком є те, що процес міжнародної 

економічної інтеграції є складним, суперечливим еволюційним 

багатоступеневим процесом з різним його баченням, трактуванням, 

механізмом та засобами втілення в життя з часовою складовою. 

Під міжнародною економічною інтеграцією слід розуміти політико-

економічний процес зближення та об’єднання держав з переплетінням їх 

економічних систем, з єдиною економічною політикою та 

наднаціональним політичним управлінням. 

Отримані у першому розділі результати дисертаційної роботи, які 

характеризуються науковою новизною частково висвітлені у працях 

автора [108; 111; 113]. 
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РОЗДІЛ 2 

ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНІ БАР’ЄРИ У ПРОЦЕСАХ 

МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

2.1.  Методи оцінювання політико-економічних бар’єрів       

міжнародної економічної інтеграції 

На шляху інтеграції постають об’єктивні та суб’єктивні перешкоди . 

До об’єктивних належать географічне розташування; різниця у рівнях 

суспільно-економічного розвитку країн-партнерів; відмінності 

економічних потенціалів та ресурсного забезпечення; міжнародні 

фактори тощо. Суб’єктивними є політичні суперечності; неузгодженість 

економічних та міжнародних інтересів; політична та економічна 

нестабільність, геополітична та геоекономічна невизначеність та ін. [13]. 

Бар’єри – це будь-які обмеження чи обставини обставини, що 

перешкоджають новим  суб’єктам господарювання  проникнути у галузь 

чи на товарний ринок суб’єктами.  

Бар’єри, що постають у міжнародній торгівлі умовно поділяють на 

дві групи: самостійні та виокремлені за критерієм впливу на торговельні 

потоки. Перша група – це різні види природних бар’єрів, передусім, 

географічна відстань між країнами, інфраструктура транспортування 

вантажів тощо. З посиленням глобалізації, технічним і технологічним 

прогресом вплив цих бар’єрів на обсяги товаропотоків зменшується. 

Бар’єри другої групи є наслідком залучення  урядами країн інструментів 

зовнішньоекономічної політики, що виступають перешкодами і 

безпосередньо впливають на обсяги ввезення і вивезення товарів. До них 

належать усі можливі заходи тарифного і нетарифного регулювання 

зовнішньої торгівлі [81]. 

В конкурентній політиці традиційно виокремлюють дві групи 

заходів: 
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1) захисні заходи; 

2) активні заходи [27].  

У випадку захисних заходів основний акцент державної політики 

ставиться на попередження зниження рівня конкурентної взаємодії на 

ринках, де воно присутнє. Ціль досягається за рахунок системи 

обмежень, що накладаються на допустимі напрямки трансформації 

структури ринків та поведінку економічних агентів. 

Активні заходи конкурентної політики більш різноманітні та 

включають в себе весь спектр заходів, орієнтованих на розвиток 

конкурентної взаємодії  на ринках, де воно відсутнє, в тому числі 

заходи, спрямовані на розвиток нових виробництв, дерегулювання 

монополії, зниження адміністративних бар’єрів, що перешкоджають 

входу на ринок. 

За ступенем впливу на зовнішньоекономічну діяльність (ступенем 

заборонності) нетарифні заходи поділяються на чотири групи:  

1) жорсткі заходи; 

2) помірковані заходи; 

3) заходи – «подразники»; 

4) заходи, ступінь заборонності яких встановити неможливо 

[69].  

У світовій практиці прийнято розрізняти: 

- нетарифні бар’єри або обмеження, спеціально створені для 

регулювання зовнішньої торгівлі (обмеження імпорту шляхом 

запровадження заборон, квотування, ліцензування, добровільне 

обмеження експорту та ін.); 

- нетарифні бар’єри (обмеження), що виникають внаслідок 

провадження технічної політики, здійснення фінансових та 

адміністративних заходів тощо; 
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- нетарифні збори, фінансові заходи, ковзаючі податки, 

додаткові митні збори, антидемпінгові та компенсаційні мита, 

прикордонне оподаткування; 

- обмежувальна практика владних органів; 

- субсидії та інші дотації, протекціоністська система розподілу 

державних замовлень, політика регіонального розвитку з наданням пільг 

регіонам та ін.; 

- митні процедури та формальності, якщо вони постають 

додатковим бар’єром у торгівлі (митна оцінка, система митної 

класифікації при їх вільному застосуванні); 

- технічні бар’єри: санітарно-ветеринарні норми та стандарти, 

промислові стандарти та вимоги безпеки, вимоги до упакування та 

маркування, торгового знака, якщо вони дискримінують іноземні товари 

або чинять перешкоди у торгівлі [40]. 

Звичайно виділяють декілька видів технічних бар’єрів [74]:
 
 

1) економічні обмеження (державна цінова або кредитна 

політика, середньогалузева норма прибутку, терміни окупності 

капітальних вкладень, неплатежі); 

2) адміністративні обмеження (ліцензування окремих видів 

діяльності, квотування, рішення органів влади щодо обмеження ввезення 

(вивезення) товарів); 

3) недоліки ринкової інфраструктури (відсутність транспорту, 

зв’язку, служб з надання інформаційних або лізингових послуг);  

4) вертикальні об’єднання підприємств  на ринку 

(внутрішньофірмові зв’язки та їх вплив на конкурентів, що не входять у 

вертикальні структури); 

5) економічна стратегія суб’єктів господарювання (особлива 

цінова та збутова стратегія продавців, їх патентна політика); 
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6) абсолютна перевага за рівнем витрат (витрати на одиницю 

продукції наявних продавців нижчі, ніж у суб’єктів господарювання, які 

входять на ринок); 

7) екологічні обмеження (запровадження природоохоронними 

органами заборон на розширення масштабів діяльності, будівництво 

нових виробничих і складських об’єктів, транспортних комунікацій); 

8) обмеження попиту (висока насиченість ринку товарами і 

низька платоспроможність покупців); 

9) обсяги первинних інвестицій, необхідні для входження на 

товарний ринок (значний обсяг первинного капіталу, необхідний для 

започаткування підприємницької діяльності суб’єкта господарювання  

на ринку). 

Найпоширенішими видами на даний час нетарифних обмеження є 

кількісні обмеження й аналогічні адміністративні заходи; нетарифні 

стягнення, податки, фінансові заходи; практика обмеження виконавчих 

органів; субсидії та інші дотації експортерам або імпортозамінним 

галузям; митні процедури та формальності в тому випадку, коли вони 

перевищують нормальні і загальноприйняті норми; технічні бар’єри в 

торгівлі [13]. 

На думку І. Крупки, нетарифні інструменти є методами, передусім, 

адміністративного впливу та ефективним засобом регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності шляхом встановлення певних вимог до 

суб’єктів господарської діяльності [63]. 

Аналізуючи основні підходи до визначення сутності нетарифних 

обмежень, В. М. Орлова відзначає, що дослідники здебільшого 

розглядають і державу, і приватних осіб як суб’єктів, що встановлюють 

нетарифні обмеження. Крім того, різні автори по-різному визначають 

об’єкти нетарифних обмежень, при цьому для оцінки впливу  
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нетарифних обмежень використовують не економіко-теоретичні 

критерії, а лише технічно-описові [93]. 

Таблиця 2.1 

Види нетарифних обмежень  

Нетарифні обмеження 
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Заходи, пов’язані з вартісними показниками: 

-пов’язані з тарифами; 

- збори; 

-податки, пов’язані з міжнародною торгівлею; 

-контроль за рівнем цін; 
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Заходи, пов’язані з кількісними обмеженнями: 

- заборони; 

- квоти; 

- добровільні експортні обмеження; 

 

+ 
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+ 
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+ 

 

+ 

+ 

+ 

Антидемпінгове/компенсаційне законодавство: 

- мито; 

- процедури застосування; 

 

+ 
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+ 

 

+ 

+ 

 

+ 
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Адміністративні дії держави: 

- ліцензування; 

- митні правила і процедури; 

- технічні бар’єри; 
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Обмежувальна практика у підприємництві  +   

Втручання держави у виробництво та розподіл: 

- субсидії; 

- державні закупівлі; 

- державні монополії;  
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Загальні правила держави: 

- макроекономічна і конкурентна політика; 

- монетарна політика і політика обмінного курсу; 

- контроль за інвестиціями; 

- імміграційна політика; 
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Дискримінаційні міжнародні угоди   + + 

Джерело: [93] 

З аналізу різних визначеннь (табл.2.1) та різних класифікації 

нетарифних обмежень випливають такі висновки:  

1) існують загальновизнані форми нетарифних обмежень, 

наприклад, квоти, антидемпінгові правила, субсидії, податки, пов’язані з 

міжнародною торгівлею, ліцензії, митні правила й технічні вимоги; 
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2) не всі класифікації форм нетарифних обмежень включають 

внутрішню політику держави. Так, у класифікації ЮНКТАД 

(Конференція ООН з торгівлі і розвитку) як нетарифні бар’єри 

визначаються лише різні форми субсидій. А. Деардорф і Р. Стерн, як і Р. 

Болдвін, складовою нетарифних обмежень вважають державні закупівлі ; 

3) на відміну від класифікації ЮНКТАД, усі інші класифікації 

нетарифних обмежень включають валютне регулювання;  

4) лише Р. Болдвін до форм нетарифних обмежень відносить 

поведінку приватних підприємців. А. Деардорф і Р. Стерн 

виокремлюють інституційні нетарифні обмеження, що випливають з 

соціальних, політичних і культурних особливостей країни; 

5) лише А. Деардорф та Р. Стерн відносять до нетарифних 

обмежень дискримінаційні торговельні угоди  [93]. 

Таблиця 2.2 

Частка товарних позицій, до яких застосовується будь-який 

нетарифний захід у загальному обсязі товарних позицій, для кожної 

товарної групи, у %  
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Сировина 6,46 7,49 4,69 3,23 35,37 0,35 1,98 

Продукція сільського 

господарства 

7,30 7,69 4,56 3,52 42,24 0,41 2,30 

Продукція добувних галузей 1,51 6,31 5,44 1,51 2,37 0,00 0,47 

Готові вироби 8,00 5,08 5,23 20,89 27,18 0,49 10,77 

Залізо і сталь 44,85 0,48 42,44 83,33 0,00 0,44 51,94 

Хімічні товари 3,90 1,15 3,35 0,16 16,73 0,00 4,18 

Інші напівфабрикати 1,36 0,64 4,59 1,47 28,18 0,08 0,86 

Машини і транспортні засоби 14,02 0,05 5,18 0,11 28,11 0,00 2,41 

Одяг і текстиль 2,85 23,06 1,13 81,26 80,58 0,00 87,21 

Інші споживчі товари 5,05 0,68 0,92 0,35 61,17 0,00 4,82 

Усі товари 7,62 5,61 5,08 16,88 34,66 0,08 5,79 

Джерело: [80] 
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Використання нетарифних обмежень варіює залежно від регіону 

світу (табл.2.2). Так, якщо технічні бар’єри і санітарні та фітосанітарні 

заходи широко використовують усі країни світу, то, наприклад, країни 

Латинської Америки, Азії та Африки застосують також широкий спектр 

кількісних обмежень. У міжнародній торгівлі домінують технічні 

бар’єри, зокрема особливо високим є індекс їх покриття (0,65) у країнах 

з високим рівнем доходів. 

Світова організація торгівлі (СОТ), метою діяльності якої є 

розробка системи правових норм міжнародної торгівлі та контроль за їх 

дотриманням, розробила таку класифікацію нетарифних засобів 

регулювання зовнішньої торгівлі: 

1.  Заходи втручання держави в економіку: 

- пільги виробникам і споживачам місцевої продукції; 

- еспортні субсидії;  

- компенсаційні мита; 

- державні закупівлі; 

- торговельні операції державних підприємств; 

- інші заходи обмеження торгівлі. 

2. Митні і адміністративні процедур: 

- методи визначення митної вартості; 

- антидемпінгові мита; 

- структура тарифів; 

- консульські та митні документи (консульські формальності 

та збори, митна документація, правила походження товарів тощо);  

3. Стандарти: 

- технічні стандарти; 

- вимоги до упакування та маркування. 

4. Специфічні торгові бар’єри: 

- кількісні обмеження імпорту; 
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- двосторонні дискримінаційні обмеження імпорту; 

- обмеження експорту; 

- встановлення мінімальних цін; 

- ліцензування; 

- заборонні заходи у кіносфері. 

5. Імпортні збори: 

- стосовно депозитів; 

- кредитні обмеження для імпортерів; 

- різні збори; 

- прикордонні збори фіскального характеру. 

6. Нетарифні засоби митної політики: 

- кількісні обмеження; 

- добровільне обмеження експорту; 

- ембарго; 

- застосування індикаційних цін; 

- особливості митних процедур і митні режими. 

ЮНКТАД розмежовує «нетарифні заходи» і «нетарифні бар’єри». 

Перше як загальне поняття охоплює будь-які інструменти, які мають 

обмежувальний ефект або можуть використовуватись як обмеження, 

хоча це не є їх основною властивістю [93; 247]. 

ЮНКТАД, що розробляє заходи нетарифного регулювання та 

досліджує їх вплив на торгівлю і розвиток починаючи з першої 

половини 80-х років, у 1994 р. запропонувала класифікацію, у якій 

нетарифні бар’єри були поділені на вісім груп, що своєю чергою 

поділялися на більш ніж 100 категорій: 

1) тарифні заходи; 

2) паратарифні заходи; 

3) заходи цінового контролю; 

4) фінансові заходи; 
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5) заходи автоматичного ліцензування; 

6) заходи кількісного контролю; 

7) монополістичні заходи; 

8) технічні заходи. 

Згідно з іншою класифікацією ЮНКТАД, нетарифні бар’єри 

поділяються на такі групи: 

1) основні заходи (заходи, спрямовані на захист вітчизняних 

виробників): 

- заходи цінового контролю, 

- фінансові заходи, 

- заходи кількісного контролю, 

- монополістичні заходи; 

2) неосновні заходи (заходи, спрямовані на захист вітчизняних 

споживачів): 

- заходи автоматичного ліцензування, 

- технічні заходи, 

- повернення гарантійного завдатку щодо чутливих товарів, 

- заборона на імпорт чутливих товарів [247]. 

У 2007-2012 рр. ЮНКТАД запропонувала нову класифікацію 

нетарифних бар’єрів, погоджену з низкою міжнародних організацій 

(групою MAST – Multy Agency Support Team, до якої належать ФАО, 

Організація економічного співробітництва і розвитку, ЮНІДО, МВФ, 

Світовий банк, СОТ).  

Нетарифні торговельні бар’єри у цій класифікації згруповані за 

трьома напрямами: технічні, нетехнічні та щодо експорту, які, своєю 

чергою поділяють на групи та підгрупи. Всього в класифікації 16 груп 

нетарифних бар’єрів, що позначені буквами англійського алфавіту від A 

до P. Вони охоплюють всі напрями нетарифного регулювання (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Класифікація нетарифних бар’єрів 

Нетарифні бар’єри 
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
З

ас
о
б

и
 щ

о
д

о
 і

м
п

о
р

ту
 

 

Технічні заходи 

A. Санітарні і фітосанітарні заходи 

B.Технічні бар’єри в торгівлі 

 

 

 

 

 

 

Нетехнічні 

заходи 

C.Передвідвантажувальна інспекція та ін. 

формальності 

D.Заходи контролю за цінами 

E.Ліцензії, квоти, заборони та ін.. заходи 

кількісного обмеження 

F.Збори, податки та інші паратарифні заходи 

G.Фінансові заходи 

H.Антиконкурентні заходи 

I.Інвестиційні заходи, пов’язані з торгівлею 

J.Розподільчі обмеження 

K.Обмеження на післяпродажне обслуговування 

L.Субсидії (крім експортних) 

M.Обмеження на державні закупівлі 

N.Інтелектуальна власність 

O.Правила походження товарів 

Засоби щодо експорту Р. Засоби щодо імпорту (включаючи експортні 

субсидії) 

Джерело: [147, с.15] 

 

Серед нетарифних бар’єрів технічні бар’єри у економічній 

інтеграції є найбільш складними для кількісного представлення. Для їх 

оцінювання застосовуються такі методи: 

1) частотні – найчастіше використовуються при дослідженні 

широкого спектру нетарифних бар’єрів, наявних у декількох галузях або 

в економіці загалом. Оцінки, отримані за допомогою цих методів, 
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показують частоту виникнення або присутності нетарифних бар’єрів і 

можуть бути зваженими за обсягами імпорту або виробництва 

(внутрішнього чи світового) або незваженими. Ці методи дають змогу 

з’ясувати, які нетарифні бар’єри використовує певна фірма, або 

підрахувати кількість звернень комерційних зовнішньоторговельних 

фірм у державні органи зі скаргами на нетарифні бар’єри. Однак 

частотні методи не дають інформації про економічний вплив бар’єрів на 

ціни, обсяги виробництва, споживання та міжнародну торгівлю; 

2) методи порівняння цін – використовуються за наявності 

специфічних особливостей технічних бар’єрів у торгівлі; 

3) кількісні – передбачають  порівняння обсягів зовнішньої 

торгівлі з бар’єрами і без них. На жаль, методів безпосереднього 

визначення кількісних ефектів від запровадження нетарифних бар’єрів 

поки що не існує [88]. 

У Білій книзі під рубрикою «Технічні бар’єри» йдеться про товарні 

стандарти, тестування й сертифікацію, рух капіталу, державні 

замовлення, вільний рух робочої сили та взаємовизнання професій, 

вільний рух послуг, транспорт, нові технології, корпоративне право, 

інтелектуальну власність та оподаткування компаній [35, с. 421-422]. 

На думку українських експортерів [51], найсерйознішими 

внутрішніми бар’єрами для міжнародної економічної інтеграції є 

загальна ускладненість регулювання (зокрема, численні дозволи, 

реєстрації, ліцензії, технічні регулювання) та поганий контроль за його 

впровадженням, а також пов’язані з ними корупція; зволікання і висока 

вартість виконання всіх нормативних вимог; складність ПДВ 

експортерам; непередбачуваність та корупція на митниці. 

До основних інституційних обмежень належать також  

адміністративні бар'єри, які встановлюють політичні організації на 
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шляху розвитку підприємництва, а також державна допомога певним 

галузям економіки України. 

Адміністративні бар'єри входження на ринок покликані захистити 

споживачів від неякісної продукції, обмежити можливості 

опортуністичної поведінки підприємств, забезпечити ефективну 

конкуренцію. Проте перевищення оптимальних меж адміністрування 

призводить до зниження  конкурентоспроможності ринкового 

середовища та спонукає підприємців до подолання бар'єрів неринковими 

методами [14]. Адміністративні бар’єри завжди є сповільнюючим 

чинником у розвитку конкуреції.  

За визначенням П. Крючкової, адміністративні бар’єри - це 

встановлені органами державної влади або місцевого самоврядування 

формальні обов’язкові правила здійснення господарської діяльності на 

ринках товарів та послуг, витрати на дотримання яких для суб’єкта 

господарювання перевищують вигоди від їх застосування з урахуванням 

ефекту доходу [64]. 

Адміністративні бар’єри це встановлені рішенням державних 

органів правила, виконання яких є обов’язковою умовою ведення цієї 

діяльності на ринку, і при цьому вхідні платежі за проходження 

бюрократичних процедур не поступають до бюджету [32]. 

Адміністративні бар'єри встановлюються державними органами як 

обов’язкові правила провадження господарської діяльності на шляху 

розвитку підприємництва, виконання яких пов’язане  з витратами на  

ліцензування, реєстрацією, систему дозволів, підтвердження 

відповідності, систему перевірок і санкцій за порушення, дублювання 

функцій органів контролю, обмеження  доступу до державних і 

регіональних установ тощо (табл. 2.4) 
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Таблиця 2.4 

Класифікація адміністративних бар’єрів щодо входження підприємств 

галузей на внутрішній і зовнішній ринки  

Адміністративні бар’єри 

встановлення державними органами обов’язкових правил провадження 

господарської діяльності, виконання яких пов’язано з витратами 

які регулюють доступ 

до ресурсів та прав 

власності на них 

які регулюють отримання 

прав на провадження 

діяльності 

які передбачають 

контроль за 

діяльністю 

реєстрація суб’єктів 

господарювання 

Ліцензування перевірки 

зміна статусу суб’єкта 

діяльності 

підтвердження відповідності санкції за 

порушення 

отримання прав на 

оренду  

реєстрація товарних знаків пільги 

регулювання доступу 

до кредитів 

система дозволів узгодження 

Лізинг   

Джерело: [139] 

 

За сучасних умов серед нетарифних засобів регулювання 

найчастіше  використовуються адміністративні засоби, як такі, що не 

збільшують ціну  товару, а безпосередньо обмежують доступ імпортних 

товарів на внутрішній ринок, тоді як власне економічні нетарифні засоби 

регулювання, нині представлені переважно антидемпінговими та 

антисубсидійними розслідуваннями, котрі, попри досить широку 

практику їх використання, все ж є лише короткотерміновим 

інструментом обмеження імпорту [138]. 

Серед адміністративних засобів регулювання дедалі більшого 

поширення набувають «добровільні» обмеження експорту іноземними 

постачальниками певних видів товарів на підставі спеціальних угод. 

Практику такого обмеження активно використовують країни Євросоюзу 

та США. За суттю таке обмеження є примусовим,  оскільки експортер 
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погоджується на обмеження поставок під загрозою запровадження проти 

нього у країні-імпортері жорстких протекціоністських заходів. Сьогодні  

є чинними відповідні угоди про добровільні обмеження експорту до ЄС 

товарів з Японії (бавовняні тканини, металообробні станки, кулькові 

підшипники, металеві столові прибори,  телевізори, легкові автомобілі, 

мотоцикли та ін.); Республіки Корея (взуття, радіоприймачі, телевізори 

та ін.); Сінгапуру (телевізори), Туреччини, країн Північної Африки та 

Латинської Америки (деякі види текстильних виробів і одягу) [138]. 

Останнім часом дедалі більшої набувають актуальності такі 

приховані заходи захисту ринку, як різноманітні технічні бар’єри, 

санітарні та фітосанітарні заходи, вимоги щодо стандартизації та 

сертифікації імпортованих товарів тощо. В окремих випадках технічні 

бар’єри повністю блокують доступ тих чи інших товарів до ринків 

певних країн, тобто  висуваються з відверто заборонною метою і 

виконати їх технічно не можливо. Прикладом таких бар’єрів є заборона 

імпорту до ЄС генетично модифікованої продукції, що стала на заваді 

ввезенню до Євросоюзу австралійської бавовни, яка є генетично 

модифікованою. 

Формально ці вимоги стосуються як вітчизняних, так і імпортних 

товарів, однак на практиці технічні бар’єри використовуються з метою 

захисту інтересів вітчизняних товаровиробників, продукція яких більше 

відповідає висунутим технічним нормам, ніж імпортна. Хоча треба 

визнати, що технічні бар’єри не завжди є суто протекціоністським 

засобом регулювання, зазвичай вони встановлюються з метою безпеки 

здоров’я споживачів, охорони довкілля тощо [138].
 
 

В Україні адміністративні бар’єри як спосіб регулювання 

господарської діяльності виникли як відповідь на товарну інтервенцію 

початку 90-х років. Масове проникнення на ринок неякісних і 

небезпечних товарів, а також стрімкий розвиток ринку послуг змусили 
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уряд вдатися до заходів особливого контролю, зокрема, сертифікації та 

ліцензування, і застосовувати їх до багатьох товарів і послуг
 
[1]. 

Реєстрація юридичних осіб, за оцінками самих підприємців, не є 

непереборним бар’єром для входження на ринок. Однак вже на цій 

початковій стадії можна говорити про непродуктивні втрати 

підприємців, що в масштабах країни становлять чималу суму.  

Ще одним адміністративним бар’єром є обов’язкова сертифікація 

товарів і послуг, чинність якої поширюється майже на 80% товарної 

номенклатури. Прикладом адміністративного бар’єру є також 

маркування продукції знаками відповідності, захищеними від підробок  

[32]. 

Адміністративні бар'єри істотно ускладнюють входження на ринок 

передусім для малого і середнього бізнесу, що, своєю чергою, спричиняє 

зниження рівня конкуренції і загальної ефективності економіки. На 

відміну від середнього і великого бізнесу, дрібний підприємець не може 

заплатити за входження на ринок «авансом». Та й уся система бар'єрів 

дуже складна, заплутана і суперечлива. 

Надмірно формалізовані правила входження фірм на ринок і 

виходу з нього потурають корупції та призводять до несприятливих 

наслідків у сфері розподілу ресурсів. Незважаючи на велику кількість 

«правильних» очікуваних результатів немає. Такий стан речей 

зумовлюється тим, що в період функціонування планового економічного 

порядку сформувалися певні інститути і традиції щодо регулювання 

господарських відносин.  У централізованій господарській системі, що 

існувала більш ніж 70 років, економічний суб'єкт покликаний був 

виконувати роль «гвинтика» у механізмі, що працює безперебійно [82]. 

Фізичні бар’єри – митниці та імміграційні пости на кордонах між 

державами-членами – найсуттєвіші перешкоди для спільного ринку. 

Прикордонні пости заважають пересуванню як людей (через паспортний 
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контроль та обмеження на проживання) так і товарів (через затримку на 

огляд).  

Величину бар’єрного ефекту кордону О. Михайловська [82] 

пропонує  визначати як розбіжність у значеннях набору параметрів двох 

регіонів. Відповідно до розподілу параметрів за областями в яких існує 

бар'єр, можна розподілити показники бар'єра, зумовленого кордоном.  

Величина бар'єра визначається за такою формулою: 

 

гnnkkee qHqHqHqH  ,                                                                     (2.1) 

 

                                                          

де H – величина бар’єру, створюваного кордоном; 

гnke HHHH ,,,  – відповідно економічна, культурна, політична та географічна 

складові бар'єру; 

гnke qqqq ,,, – важливість показника для конкретного інвестора. 

Кожен з показників 
гnke HHHH ,,,  можна формалізувати, визначивши 

 

 

рідіi НHH  / ріН ,                                                                                 (2.2) 

                                                                                        

 

де 
iH  – інтегральний показник бар'єра і-ї групи параметрів 

ді
H та ріН – інтегральні показники параметрів і-ї групи для двох регіонів, 

відповідно, донора і реципієнта. 

Так, політичний бар’єр визначається ступенем розбіжності 

політичних систем, законодавства, регуляторних функцій і механізмів 

держави, стійкості політичного устрою тощо. Значення 

соціокультурного бар’єра показує, наскільки сильно відрізняються 
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традиції, соціальна організація суспільства, мови та ін. Економічний 

бар'єр вказує на відносну розбіжність економічних умов між регіонами 

та може бути структурований на підгрупи показників, які 

характеризують розвиненість ринку, величину попиту, конкуренцію, 

норму прибутковості капіталу та ін. Географічний бар'єр пов'язаний із 

розбіжностями природнокліматичних  умов: температурного режиму, 

часового режиму тощо. 

Обчислений за формулою (2.1) параметр насправді є комплексом  

параметрів, який можна розкласти на велику кількість складових, 

виокремлюючи найважливіші для кожного конкретного випадку.  

Важливість (значущість) кожного показника q визначається для 

кожного конкретного випадку окремо, однак певне уявлення про їх 

значення можна отримати з результатів, наведених  А. Штейнером 

(Steiner), і отриманих ним в результаті аналізу бар’єрів, які постають 

перед австрійськими компаніями при інвестуванні до Східної Європи 

[82]. 

Складові економічної частини бар'єра є сталими: 

-  митний режим, витрати на перетин кордону, оподаткування тощо;  

- роздрібний річний товарообіг – абсолютний та відносний показники (за 

всіма параметрами і за різними роками); 

- ПІІ на одну особу  

- валова додана вартість на одну особу (грн); 

- кредити на одну особу (тис. грн); 

- кількість населення. 

Ще одним специфічним бар’єром є торговельна війна, або, за 

визначенням Е. А. Митарєвої [89], торговельне суперництво двох або 

більше країн, що відбувається з метою захоплення зарубіжних ринків 

або попередження торговельної «окупації» національної економіки. 
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Основними видами торговельної війни є оборонна та наступальна 

війни. Оборонна торговельна війна ведеться такими методами: 

1) підвищення імпортних мит (в тому числі використання 

зрівняльних мит, що передбачають зведення ціни на імпортні товари до 

рівня внутрішніх цін з метою попередження демпінгу); 

2) зниження імпортних квот; 

3) запровадження нетарифних обмежень – бар’єрів, пов’язаних 

з ускладненням процедури ліцензування та нагромадженням митних 

формальностей; 

4) введення технічних бар’єрів, що вимагають відповідності 

імпортних товарів національним стандартам і технічним умовам  [89] . 

Країна, що розпочинає торговельну війну прагне зменшити 

конкуренцію на власному ринку; збільшити обсяги ВВП; збільшити 

зайнятість населення; зробити конкурентоспроможними товари 

вітчизняних  виробників; збільшення платоспроможного попиту; 

стабілізувати макроекономічну ситуацію,  

За допомогою торговельної війни окремі країни намагаються 

чинити політичний тиск з  метою отримання бажаних наслідків цієї 

війни або прийняття політичних рішень в економічній сфері; 

послаблення конкурентних позицій якоїсь «ворожої» країни у світі; 

дискредитація органів влади країни-конкурента; обмеження взаємної  

торгівлі з країною-конкурентом з метою послаблення її економічних і 

торговельних показників; недопущення укріплення військової сили 

країни-конкурента та як засіб досягнення військових переваг. 

Отже, політико-економічні бар’єри на шляху інтеграції можна 

визначити як об’єктивні чи суб’єктивні фактори, що виникають через певні 

відмінності у політичних і економічних системах, різницю в економічному 

розвитку, політичні суперечності, неузгодженість економічних інтересів і 



 87 

геоекономічну невизначеність і перешкоджають процесові міжнародної 

економічної інтеграції, ускладнюючи або сповільнюючи його. 

Поділяючи політико-економічні бар’єри на значущі, незначущі і 

нейтральні, розмежуємо їх також на суб’єктивні та об’єктивні, які не 

залежать від волі держави. 

До суб’єктивних значущих відносимо: 

- тарифні заходи, митні платежі та збори; 

- податки, пов’язані з міжнародною торгівлею; 

- кількісні заборони, квоти; 

- добровільні обмеження; 

- технічні бар’єри; 

- корупція; 

- ліцензування. 

До суб’єктивних незначущих належать: 

- процедури застосування антидемпінгового/компенсаційного 

законодавства; 

- субсидії. 

Суб’єктивними нейтральними є: 

- державні закупівлі; 

- макроекономічна політика; 

- інвестиційні заходи пов’язані з торгівлею. 

До об’єктивних перешкод міжнародної економічної інтеграції слід 

віднести: 

Значущі: 

- торговельні війни; 

- воєнні дії; 

- дискримінаційні міжнародні угоди. 

Незначущі: 

- політичний тиск. 
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Нейтральні: 

- фізичні бар’єри; 

Зіставити політико-економічні бар’єри та ступені міжнародної 

економічної інтеграції можна за допомогою матричного методу. Кожна 

сторона матриці має три позиції, що відповідають трьом рівням 

політико-економічних бар’єрів: 

- високі політико-економічні бар’єри (І); середні політико-

економічні бар’єри (ІІ); низькі політико-економічні бар’єри  (ІІІ); 

Відповідно, інтеграційні стратегії (стадії міжнародної економічної 

інтеграції) позначимо так: повна міжнародна економічна інтеграція (ІІІ); 

часткова міжнародна економічна інтеграція (ІІ); початкова міжнародна 

економічна інтеграція (І). 

Виходячи з наявних позицій, будуємо матрицю з квадрантами, у 

якій  вертикально розміщуємо рівні політико-економічних бар’єрів, 

висота яких  позначатиме їх кількість, яку необхідно подолати країні, що 

інтегрується; а горизонтально – стадії міжнародної економічної 

інтеграції (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Зіставлення політико-економічних бар’єрів і стадій міжнародної 

економічної інтеграції  

Низький політико-

економічний бар’єр 

ІІІ + ІІІ = 

економічний 

союз 

ІІІ + ІІ =  

митний союз  

ІІІ + І =  

Угода про асоціацію 

(Європейські угоди) 

Середній політико-

економічний бар’єр 

ІІ + ІІІ = 

спільний ринок 

ІІ +ІІ =  

зона вільної торгівлі 

ІІ + І =  

Угода про 

партнерство і 

співробітництво 

 

Високий політико-

економічний бар’єр 

І + ІІІ = 0 І + ІІ = 

преференційна 

угода 

І + І =  

Угода про 

партнерство та 

співробітництво 

- повна інтеграція часткова інтеграція початкова інтеграція 

Джерело: (складено автором) 
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На перетинані позицій у матриці розміщені квадранти (точки 

перетину), у яких рівні політико-економічних бар’єрів з поєднуються 

рівнями (ступенями) міжнародної економічної інтеграції. У нашому 

випадку утворилося дев’ять квадрантів. Найкращий квадрант (ІІІ + ІІІ): 

низький політико-економічний бар’єр (тобто невелика кількість 

залишкових політико-економічних бар’єрів, що легко усуваються) та повна 

інтеграція (тобто це фактично стадія економічного союзу, що прямує до 

політичного союзу). Країни-учасниці поступово досягають рівня 

конвергенції, що наближує їх національні економіки до рівня економіки 

інтеграційного угруповання. 

 Найгірший квадрант (І + І): високий політико-економічний бар’єр 

(тобто перед країною, що інтегрується постає низка перешкод різного 

характеру) та початкова інтеграція. Цей квадрант означає викорисння 

країнами, що інтегруються пільгового режиму, в межах якого 

зменшуються взаємні тарифів на імпортні товари.  

 

 

 

 

2.2. Особливості політико-економічних бар’єрів міжнародної 

економічної інтеграції 

Теоретичні аспекти економічних (торговельних) бар’єрів 

висвітлені у працях Р. Болдвіна [152; 153], О. Гребельника [30;31], А. 

Деардорфа, Е. Лімера [198], Д. Лук’яненка, Ф. Рута [117], М. Стерна
 
та 

ін. (табл.2.6) 

Згідно з теорією меркантилізму, держава повинна експортувати 

свої товари на внутрішній ринок і водночас імпортувати якнайменше. 
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Щоб заборонити або обмежити імпорт, вона змушена запроваджувати 

певні торговельні бар’єри. 

Трактуючи державу як «нічного сторожа, а не регулятора чи 

регламентатора економічного життя», А. Сміт припускав існування  

економіки, в якій за ситуації конкуренції повинен діяти автоматичний 

механізм врівноваження природних і ринкових цін [238]. Ф. Ліст (1995) 

наголошував на тому, що економічні бар’єри у формі мита держава 

повинна застосовувати в певних галузях [70]. 

Неолібералісти загалом пропагували державне регулювання 

економіки, що, своєю чергою, спричиняє вільне ціноутворення. 

 

Таблиця 2.6 

Визначення нетарифних обмежень 

Автори Хто 

встановлює 

На що впливають 

нетарифні обмеження 

Який критерій оцінки 

застосовується 

Р. Болдвін 

(1970) 

держава або 

приватні 

особи 

розміщення товарів і 

послуг, залучених до 

міжнародної торгівлі, 

та ресурсів, 

спрямованих на 

виробництво цих 

товарів і послуг 

зменшення 

потенціального 

реального світового 

доходу 

І. Вальтер 

(1972) 

держава або 

приватні 

особи 

обсяги, товарну 

структуру або 

напрямки торгівлі 

товарами чи послугами 

викривлення обсягів 

товарної структури 

або напрямів торгівлі 

А. 

Деардорф, 

Р. Стерн 

(1997) 

- ціну та обсяги 

зовнішньої торгівлі 

безпосередня чи 

опосередкована зміна 

ціни та обсягів 

Джерело: [93] 

 

За допомогою митних тарифів обмежити надходження іноземних 

товарів на внутрішній ринок може лише опосередковано, через 
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подорожчання імпорту внаслідок митних стягнень. Своєю чергою, 

нетарифні обмеження, зберігаючи ефект подорожчання, доповнюють 

його ще й встановленням прямих перешкод у формі абсолютних чи 

близьких до абсолютних лімітів за кількістю або цінами, за технічними 

характеристиками товару [21]. 

Нетарифні обмеження найпростіше визначити від зворотного як 

усі торговельні обмеження, що не є тарифами [93].  

Р. Болдвін (1989), описуючи методи вимірювання нетарифних 

бар’єрів, до політичних чинників відносить запровадження державою 

торговельного захисту [152]. Вплив політичних чинників на торгівлю 

досліджували А. Хілман (1989), С. Меджі, В. Брок та Л. Янг (1989) [188; 

201]. Зокрема, А. Хілман висвітлив переваги торговельного захисту з 

урахуванням політичного впливу на державне регулювання економіки 

[188], а також оцінив значущість політичних рішень при виборі 

інструментів протекціоністської політики держави. 

Один із провідних дослідників ефектів торговельних бар’єрів Е. 

Лімер  описав як теоретичні засади емпіричних моделей, так і 

особливості застосування економетричних  моделей для розрахунку 

ефектів торговельних бар’єрів [198].  

У своєму дослідженні Едвард Е. Лімер (1986) спирався на моделі 

загальноекономічної рівноваги з незмінним ефектом масштабу, 

однаковою кількістю товарів і факторів виробництва [198]. Він визначив 

ефекти торговельних бар’єрів, що ґрунтувалися на відмінностях 

імпортних бар’єрів. Хоча водночас дослідження Е. Лімера не були 

позбавлені недоліків, один з яких – неможливість визначити обсяги 

взаємної торгівлі  та її структуру [198].  Хоча ця модель може слугувати 

для визначення чистих торговельних потоків, однак емпірично вплив 

торговельних бар’єрів на загальний імпорт потребує додаткового 
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дослідження, емпірична модель Е. Лімера підтверджена лише 

теоретичними припущеннями. 

Дослідження міжнародної торгівлі кінця 70-х років сформували 

«нову теорію торгівлі» [186], суттю якої була так звана модель 

монополістичної конкуренції. Пізніше її узагальнили Е. Хелпман та П. 

Кругман (1985). Від традиційних моделей теорію монополістичної 

конкуренції відрізняли два важливі припущення: перше – внутрішня 

економія від масштабу на рівні фірми; друге – сукупний попит на різні 

товари. Враховуючи залежність між масштабом економіки та попитом 

на різні товари у точці рівноваги кожна фірма випускатиме єдиний 

продукт. У моделі припускається, що у точці еквілібріуму (рівноваги) 

існують ідентичні, симетричні для усього світу преференції; 

застосовується єдина технологія; впливають достатньо подібні чинники; 

діють правила вільної торгівля: 
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де 
n

jM –  валовий імпорт товарів n,  j-ї країни; 

n

ijM –  валовий імпорт товарів n країни j з країни i; 

jS –  частка країни j у загальних світових витратах; 

n

jy –  обсяг виробництва галузі n у країні j; 

ny –  загальний обсяг світове виробництва товару n. 
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Рівняння (2.3) і (2.4) окреслюють загальні межі визначення 

структури торгівлі та загального обсягу торгівлі. Ця модель передбачає 

імпoрт товарів n пропорційний кількості товарів n, які виробляються за 

межами цієї країни.  

Залежність обсягів імпорту від торговельних бар’єрів у країнах 

Організації економічного співробітництва та розвитку (OECР) на 

підставі показників 1983р. досліджував К. Харріган. Взявши за основу 

модель рівняння (2.4), він доповнив її  показником торговельних 

бар'єрів, що дало змогу вивчати вплив торговельних бар'єрів на товарні 

потоки. К. Харріган дійшов висновку, що 1983 р. тарифи та транспортні 

витрати були найбільш вагомим нетарифним бар'єром у торгівлі між 

розвиненими країнами.  

Продовжили досліджувати вплив торговельних бар'єрів у межах 

теорії монополістичної конкуренції Й.-В. Лі та Ф. Свагел (1995). 

Охопивши дослідженнм значно більшу кількість країн, вони 

сконцентрували увагу не на впливі захисних заходів (тарифних і 

нетарифних) на показники торгових потоків, а на політико-економічних 

детермінантах нетарифних бар'єрів.    

Й.-В. Лі та Ф. Свагел у своїй праці “Торговельні бар’єри та 

торговельні потоки між країнами та галузями” (1994) дійшли висновку, 

що ефективність вільної торгівлі та моделі визначення торговельних 

бар’єрів зазвичай залежать від політико-економічних причин [199]. 

У своєму дослідженні Й. Лі та Ф. Свагел спирались на модель 

монополістичної конкуренції на дослідженні П. Кругмана та Е. 

Хелпмана (1985), згідно з якою товари не є досконало взаємозамінними і 

відрізняються за країною походження [186], припустивши при цьому, 

що ідентичні смаки та вподобання споживачів є ідентичними, а 

споживання в різних країнах кожного продукту є однаковим. Модель 

монополістичної  конкуренції дає змогу передбачити обсяги торгівлі за 



 94 

ситуації, коли торговельних бар’єрів немає. Модель П. Кругмана та Е. 

Хелпмана дає змогу передбачати заходи торговельної політики та 

ефекти протекціонізму на добробут, виробництво та торговельні потоки 

країни. Однак за допомогою  цієї моделі неможливо визначити, чи буде 

зменшуватиметься обсяг торгівлі за наявності таких торговельних 

бар’єрів, як тарифні, нетарифні, валютний контроль. 

 Торговельні бар’єри Й.-В. Лі та Ф. Свагел запропонували 

розраховувати так: 
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де  ijIM – імпорт товарів i країни j;   

ijQ  – виробництво товарів і в країні j;  

Qi  – загальний світовий обсяг виробництва товару і;  

DU – внутрішнє споживання;  

ceDis tan  – відстань між столицями країн – торгових партнерів,  

використовується для підрахунку транспортних витрат;   

NTB  – нетарифні бар'єри, що визначають (вимірюють) інтенсивність 

торговельних бар'єрів для товару і в країні j;  

BMP  – black market premium має на меті охопити ефекти валютного 

контролю, що може не враховуватись в імпорті. 

Науковці врахували таку політичну детермінанту впливу торгівлю 

як політичний тиск з метою захисту «слабких» галузей. Водночас, вони 

відзначають, що існують й інші детермінанти торговельного 

протекціонізму, як, наприклад, еластичність пропозиції,  обчислити які 

неможливо. Оскільки ж відомості про еластичність у різних країнах 

отримати неможливо, доводиться довіряти доступним показникам й 

уникати специфічних для кожної галузі чинників, зокрема, такого 



 95 

екзогенного чинника, як тарифні ставки. У базовому рівнянні Й. Лі та Ф. 

Свагела припускається, що нетарифні бар’єри певної країни у певній 

галузі залежать від певних економічних і політичних факторів: 
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де LijVAij /  – продуктивність праці (додана вартість у розрахунку на одного  

працівника);  

jij VAVA /  – додана вартість у галузі;  

)/( ijij LW  – п’ятирічна зміна реальної заробітної плати на одного 

працівника. Продуктивність праці характеризує на 

конкурентоспроможність галузі, тоді як додана вартість галузі є 

визначником політичного впливу, зростання реальної заробітної плати 

свідчить про розвиток певної галузі. Захисту зазвичай потребують галузі, 

що занепадають. Тарифні ставки та black market premium включені до 

рівняння регресії, щоб визначити,  в який спосіб треба використовувати 

різноманітні обмеження в торгівлі окремо чи в поєднанні. 

Е. Лімер у 1990 р. запропонував модель визначення ефектів 

торговельних бар'єрів [198]:  
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де i – імпортер; 

n – товар; 

M – імпорт; 

TAR – ставка тарифу; 

NTB –  коефіцієнт покриття нетарифних бар’єрів; 
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a i b – константи. 

Автор використав відомості про торговельний захист та обсяги 

імпорту  за один рік з офіційної статистики 14 країн ОЕСР за десятьма 

товарними групами. Щоб охопити торговельні бар’єри, які спричиняють 

скорочення імпорту, він порівняв дві країни, два товари та визначив 

відмінності між змінними.  

Модель Р. Лоуренса була своєрідним варіантом рівняння (2.8): 
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де DU – внутрішнє споживання (виробництво + імпорт – експорт); 

T – транспортні витрати; 

Науковець пояснив відхилення від припущень моделі щодо заходів 

торговельного захисту. Йому вдалося уникнути дилеми, що поставала 

перед Е. Лімером про поєднання товарів, але він не врахував 

взаємозалежності між обсягами імпорту та виробництва. 

Ті ж  дані, що і Е. Лімер у 1990 р. використовував К. Харріган, однак 

він відкоригував емпіричну модель, що дало змогу більш точно підібрати 

вихідні дані. Загалом він трансформував таке рівняння: 
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де j – країна-імпортер;  

i – країна-експортер; 

n – товар; 

П -  агрегований випуск. 
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Ця модель дозволила йому врахувати взаємні змінні торгівлі 

певними категоріями товарів і вивести рівняння для кожного з 28 секторів 

промисловості: 
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К. Харріган дійшов висновку, що у 1983 р. фактичний обсяг імпорту 

зменшився не стільки через нетарифні бар’єри, (хоча їх загальний рівень 

був доволі низьким) скільки через тарифи. 

На його думку частка імпорту товарів в окремій країні обернено 

пропорційна до частки країни у світовому випуску таких товарів: 
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Модель спирається на три припущення: схожість у смаках, 

відсутність торговельних бар’єрів та нульові трансакційні витрати. Якщо 

країни мають переваги у виробництві певних товарів, частка таких товарів 

у внутрішньому споживанні перевищуватиме частку аналогічних товарів 

світового виробництва. Імпортні бар’єри, такі як тарифні та нетарифні 

заходи, збільшать частку товарів внутрішнього виробництва у 

вітчизняному споживанні порівняно з їх часткою у світовому виробництві.  

За Р.Лоуренсом (1987), К. Харріганом (1993), Й. Лі та Ф. Свагелем 

(1994) визначається лінійна логарифмічна функція [197; 182; 199]: 
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де n

im – загальний обсяг імпорту товару n країни і;   

n

idu – внутрішній попит (виробництво + імпорт – експорт); 

ndu  – світовий загальний внутрішній попит товару n; 

n

iy – виробництво товару n у країні і; 

ny  – світове загальне виробництво товару n; 

iDISTANCE  – відстань між країною і та всіма її торговельними партнерами 

(середнє торгове значення);  

n

iTAR  – адвалерна митна ставка на товар n країни і; 

n

iNTB  – рівень нетарифних бар’єрів на товар n країни і; 

edcba ,,,,  – параметри, що належить порахувати. 

Що більша частка країни у світовому виробництві, то більший  

внутрішній попит на її внутрішню продукцію та, відповідно менший 

показник покриття імпорту. Відстань використовували як показник 

міжнародних трансакційних витрат. Високі трансакційні витрати 

обмежують імпорт, як і тарифні та нетарифні бар’єри. Ускладнюють 

розрахунки і політико-економічні фактори, що спричинюють зростання 

імпортних бар’єрів. 

Мовчан В. та Шпортюк В. [209] до визначення бар’єрів долучають 

величину транспортних витрат, за припущень, що більша частка імпорту 

та більша відстань між країнами, то меншою буде торгівля: 

 

        

                                                                     (2.13) 

 

де  ijk  - транспортні витрати; 

ijkW  - частка імпорту країни j з країни k; 

ijkm  - вартість імпорту; 
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jkDist  - відстань між столицями країн j та k. 

Простий середній індекс В. Мовчан [210] пропонує визначати як: 
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де ijNTM  - змінна, що дорівнює одиниці, якщо тип нетарифних заходів j 

застосовується до тарифної лінії і, і нуль у протилежному випадку; 

N – загальна кількість тарифних ліній, і=1,…., N; 

 J – загальна кількість типів нетарифних заходів, j = 1,……, N 

Зважений на обсяг імпорту індекс В. Мовчан пропонує рахувати 

наступним чином: 
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де mitD  - змінна, що дорівнює одиниці, якщо один або більше нетарифних 

заходів застосовується до тарифної лінії і у рік (t-m), і нулю в 

протилежному випадку; 

nitIM   - це обсяг імпорту за тарифною лінією і у році (t-n). 

Якщо n і m мають нульові значення, індекс базується на поточних 

обсягах торгівлі, у протилежному випадку він виражається у вагових 

коефіцієнтах, що відповідають обсягам торгівлі базового року. ІС 

відображає відсоток імпорту, який охоплюється нетарифними заходами і 

дорівнює 100, якщо на кожну тарифну лінію, для якої значення імпорту не 

є нульовим, поширюється дія нетарифних заходів. 
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2.3. Вплив політико-економічних чинників міжнародної 

економічної інтеграції на економічне зростання України, країн 

Центрально-Східної Європи і СНД 

У межах нашого дослідження важливо кількісно оцінити ефекти 

впливу низки політико-економічних чинників міжнародної економічної 

інтеграції на зростання економіки України та інших подібних економік 

регіону. Метою цього дослідження є виявити величину економічного 

ефекту кожного з чинників економічного зростання групи країн 

Центрально-Східної Європи та СНД, у тім числі України, тих політико-

економічних чинників, які пов’язані з участю досліджуваних країн у 

міжнародних економічних інтеграційних процесах.  

Сучасні економічна теорія і практика доводять, що відкрита 

економіка зростає швидше ніж закрита економіка завдяки ліберальнішій 

зовнішній торгівлі, залученню іноземних інвестицій, обміну 

технологічними вдосконаленнями та знаннями [178;183]. У деяких 

дослідженнях обґрунтовується, що вища якість інституцій може 

спричинити зростання в країні та посилити позитивні ефекти від 

міжнародної економічної інтеграції [160; 240; 176]. Д. Родрік засвідчує, 

що зовнішні шоки від інтеграції країни у світову економіки мають 

довгострокові негативні ефекти на зростання країн зі слабкими 

інституціями [228]. Д. Доллар і А. Kрaaй дискутують про роль торгівлі 

та інституцій у довгостроковій та короткостроковій перспективі [166, с. 

161]. 

Грунтуючись на цих фундаментальних дослідженнях, ми долучаємо 

до нашого аналізу впливу політико-економічних чинників міжнародної 

економічної інтеграції інституційні чинники і ставимо собі завдання 

визначити інституційні індикатори, що безпосередньо впливають на 

зростання економіки постсоціалістичних економік. Використовуючи 
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такий вимірник якості інституцій, як Індекс економічної свободи 

(Heritage Foundation), ми досліджуємо такі його компоненти: свободу 

прав власності, свободу торгівлі, свободу від корупції, свободу 

інвестицій. Ми припускаємо, що інституції у напрямі свободи 

зовнішньої торгівлі та зниження корупції матимуть більший ефект на 

економіку цих країн. 

Для оцінки впливу до політико-економічних чинників міжнародної 

економічної інтеграції також застосовується індикатор оподаткування 

зовнішньої торгівлі як вимірник тарифних бар’єрів у торгівлі, також 

оцінюється роль міжнародних програм допомоги іноземних донорів та 

європейських інститутів  в економічному зростанні досліджуваних 

країн.  

Водночас для дослідження впливу політико-економічних чинників 

міжнародної економічної інтеграції на економічне зростання необхідно 

враховувати капітал і робочу силу як базові фактори виробництва 

відповідно до виробничої функції Кобба – Дугласа.  

Щоб оцінити залежність між низкою політико-економічних 

чинників міжнародної економічної інтеграції, інституцій і базових 

факторів виробництва і зростанням економіки, ми сформували вибірку 

з18 постсоціалістичних країн, серед яких десять країн Центрально-

Східної Європи (ЦСЄ), які вже вступили до ЄС, і ще вісім країн ЦСЄ та 

СНД, які не набули членства в ЄС, в тому числі Україна
1
. Часовий 

період нашого дослідження становить 23 роки, починаються з 1991 р. – 

року здобуття Україною незалежності до 2013 р. – останнього року, за 

який опубліковано статистичні показники країн обраної нами групи. В 

основу оцінювання покладено економетричний аналіз панельних даних 

                                                 
1
Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Естонія, 

Угорщина, Казахстан, Киргизька Республіка, Латвія, Македонія, Молдова, 

Польща, Румунія, Російська Федерація, Словацька Республіка, Словенія, 

Україна.  
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методом найменших квадратів з трансформацією методом фіксованих 

ефектів, що дає змогу уникнути гетерогенності за країнами. 

Ми використовуємо дві логарифмічно-лінійні специфікації моделі: 

базову і розширену.  

Базова логарифмічно-лінійна специфікація презентована в рівнянні 

(2.16), що співвідносить економічне зростання, яке ми вимірюємо як 

ВВП у постійних цінах дол. США на 2005 р. ( itgdpln ) у логарифмах 

кожної з 18 постсоціалістичних країн і з нашої групи за відповідний рік 

t, до таких чинників: 

1. Капітал ( itkln ), у логарифмах, який ми визначаємо як 

накопичений сукупний (приватний і державний) запас капіталу. До 

запасу капіталу кожного поточного року додається запас капіталу за 

попередні роки та сформований валовий основний капітал за минулий 

рік (у постійних цінах дол. США на 2005 р.) з урахуванням ставки 

амортизації 5%. Подібну методологію визначення запасу капіталу 

застосовують Д. Ко, Е. Гелпман і А. Гоффмайстер [160].  

2. Робоча сила ( itlln ), у логарифмах, яку ми визначаємо як усю 

робочу силу, охоплює осіб віком 15 років і старших, які підпадають під 

визначення економічно активного населення Міжнародної організації 

праці: усі трудові ресурси для виробництва товарів і послуг протягом 

певного періоду часу, охоплює підприємців, безробітних, тих, хто 

вперше шукає роботу, і задіяних в збройних силах, та не включає 

домогосподарок та працівників неформального сектора.  

3. Інституції ( itiln ), в логарифмах, які ми вимірюємо за допомогою 

Індексу економічної свободи (Index of Economic Freedom) [187], а також 

як альтернативні застосовуємо дизагреговані компоненти цього Індексу:  

- свобода прав власності (lni_prit); 

- свобода торгівлі (lni_tfit); 
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- свобода від корупції (lni_corit); 

- свобода інвестування (lni_ifit). 

 

itiitititit ucialakagdp  lnlnlnln 321                   (2.16), 

 

де i та t позначають країни та періоди часу відповідно; ci – 

неспостережуваний фіксований (за країнами) ефект; uit – ідіосинкратичні 

похибки.  

Розширена модель охоплює ширший перелік політико-економічних 

чинників міжнародної економічної інтеграції, що впливають на 

економічне зростання, яке ми вимірюємо як ВВП ( itgdpln ) в логарифмах 

для 18 постсоціалістичних країн і на відповідний рік t. Додатково до 

індикаторів базової моделі (капітал, робоча сила та інституції) 

долучаємо такі індикатори для постсоціалістичних країн:  

-  Імпорт товарів і послуг ( itimpln ), який розраховується за вартістю 

всіх товарів і послуг, отриманих від решти світу, і включає в себе 

вартість товару, фрахт, страхування, транспорт, подорожі, роялті, 

ліцензійні збори та інші послуги, такі як комунікації, будівництво, 

фінансові, інформаційні, ділові, особисті й державні послуги, та не 

включає компенсацію працівників та інвестиційний дохід, факторингові 

послуги і трансфертні платежі. Показник вимірюється в постійних цінах 

2005 р. в дол. США [191]; 

- Експорт товарів і послуг ( itexln ), який розраховується за вартістю 

всіх товарів і послуг, наданих іншим країнам світу. Показник включає в 

себе вартість товару, фрахт, страхування, транспорт, подорожі, роялті, 

ліцензійні збори та інші послуги (комунікації, будівництво, фінансові, 

інформаційні, ділові, особисті й державні послуги), та не включає 

компенсацію працівників, інвестиційний дохід, факторингові послуги, 
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трансфертні платежі. Показники виражені у постійних цінах 2005 р. в 

дол. США [191]; 

- Міжнародний обмін правами інтелектуальної власності ( itiprln ) - 

сума платежів за кордон за використання іноземних прав 

інтелектуальної власності і надходження платежів з-за кордону за 

використання національних прав інтелектуальної власності іноземцями 

[191]; 

- Прямі іноземні інвестиції у відношенні до ВВП ( itfdiln ), у 

відсотках - чистий приплив інвестицій з правом впливати на управління 

придбаними активами (10 або більше відсотків акцій) на підприємстві, 

що працює в країні, відмінній від країни інвестора. Це сума власного 

капіталу, реінвестування доходів, іншого довгострокового і 

короткострокового капіталу, що вказується в платіжному балансі 

звітного періоду країни, поділена на ВВП [191];  

- Оподаткування міжнародної торгівлі ( itttaxln ) – включає імпортні 

та  експортні мита і податки, прибуток експортних або імпортних 

монополій, збори від обміну валют у відношенні до загального збору 

податків у країні, у відсотках. Цей показник включений у наше рівняння 

(2.14) як вимірник рівня тарифних бар’єрів у зовнішній торгівлі, що 

характеризує економічні аспекти міжнародної інтеграції досліджуваних 

країн [191]; 

- Міжнародна допомога зовнішніх донорів та європейських 

інституцій, у дол. США ( itaidln ). Це чисті потоки двосторонньої 

допомоги від донорів та Європейських інститутів, які визначаються як 

чисті виплати офіційної допомоги для розвитку (ОДР) або офіційної 

допомоги від членів Комітету з надання допомоги з метою розвитку 
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(DAC)
2
. Чисті виплати – це валові гранти і кредити за вирахуванням 

основної суми сплаченої за раніше видані кредити. ОДР складається з 

кредитів на пільгових умовах (з грант-елементом не менше 25 %, 

розрахованої за дисконтною ставкою 10 %) і грантів, наданих з метою 

сприяння економічному розвитку та добробуту в країнах і територіях зі 

списку одержувачів ОДР DAC. До офіційної допомоги включено 

допомогу від офіційних донорів для країн Центральної та Східної 

Європи, країн – колишніх республік Радянського Союзу та деяких країн, 

що розвиваються. Офіційна допомога надається на умовах, подібних до 

умов надання ОДР. Ми долучаємо цей показник до нашого рівняння 

(2.17) як вимірник рівня залучення країни до міжнародних програм 

допомоги, що є одним з політико-економічних аспектів міжнародної 

інтеграції досліджуваних країн [191].  

У багатьох випадках досліджуваних чинників міжнародної 

економічної інтеграції самих по собі може бути не достатньо для 

суттєвого впливу на економічне зростання, однак завдяки їх взаємодії 

наслідки цього впливу можуть стати більш помітними. Ґрунтуючись на 

висновках багатьох дослідників (Д. Ко, Е. Гелпман і А. Гоффмайстер, 

2008 [160]; Х.-Дж. Енгелбрехт, 2002 [169]; Р. Фалві, Н. Фостер і Д. 

Грінавей, 2007 [171]), ми вважаємо, що імпорт та експорт можуть 

помітніше впливати на зростання, якщо в країні краще розвинені 

інституції. Щоб підтвердити це, ми застосовуємо показники взаємодії 

між відповідними торговельними показниками та інституційними 

змінними ( itit impi ln*ln , ititi expln*ln ) і між інституціями і прямими 

                                                 
2Члени DAC є Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Чеська Республіка, 

Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, 

Японія, Республіка Корея, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, 

Норвегія, Польща, Португалія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, 

Швеція, Швейцарія, Сполучене Королівство, Сполучені Штати Америки та 

європейський інститути. 
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іноземними інвестиціями та міжнародними програмами допомоги (

itit fdii ln*ln , itit aidi ln*ln ) та припускаємо, що якісніші інституції 

можуть сприяти залученню прямих іноземних інвестицій, а також 

міжнародних програм допомоги, в тому числі з ЄС. Якщо оцінювані 

коефіцієнти взаємодії у рівнянні (2.17) мають позитивне позитивні (

01 a 02 a 03 a 04 a 05 a 06 a 07 a 08 a , 09 a , 010 a 011 a 012 a

013 a ), це свідчить про існування синергетичного ефекту від 

комплексної політики, спрямованої на удосконалення інституцій  та 

поліпшення торговельних, інвестиційних, кредитних і грантових 

відносин досліджуваних країн.  

Розширена специфікація виглядає так:  

 

 

itiitititititit

itititititit

itititititit

ucaidiafdiiaia

impiaaidattaxaiprafdia

aimpaialakagdp







lnlnlnlnexplnln

lnlnlnlnlnln

explnlnlnlnlnln

131211

109876

54321

              (2.17) 

 

 

де i та t – країни та періоди часу відповідно; ci – неспостережуваний 

фіксований (за країнами) ефект, та uit – ідіосинкратичні похибки.  

Гетерогенність країни ci, означає, що чинники можуть корелювати з 

такими характеристиками країни, як місцезнаходження, сусідні країни 

тощо. Рівняння (2.16) та (2.17) мають причинну інтерпретацію: 

утримуючи фіксовані ефекти в екзогенних змінних та ci, вони 

моделюють ефект екзогенної зміни, впливаючи на економічне зростання. 

Отже, рівняння (2.16) та (2.17) є структурними рівняннями.  

Результати оцінювання базової та розширеної моделей. Для групи 

з 18 постсоціалістичних країн, включаючи Україну, визначаємо 
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відношення ВВП до показників капіталу, робочої сили, інституцій, 

імпорту, експорту, прямих іноземних інвестицій, міжнародного обміну 

правами інтелектуальної власності, податків на міжнародну торгівлю, 

міжнародних програм допомоги,  використання іноземних прав 

інтелектуальної власності, а також низки індикаторів взаємодії. Для 

обчислення використовуємо річні статистичні показники за 23 роки 

(1991-2013)
3
. Описова статистика для кожної змінної у вхідних 

одиницях вимірювання та в логарифмах наведено у Додатках Д і Е.  

Результати оцінювання базової та розширених моделей (табл. 2.7)  

підтверджують, що капітал, робоча сила та якість інституцій є 

важливими чинниками економічного зростання у постсоціалістичних 

країнах, причому в багатьох специфікаціях моделей коефіцієнт 

інституцій більший від коефіцієнтів базових факторів капіталу і робочої 

сили. Отже, удосконалення інституцій є важливим чинником розвитку 

для досліджуваних країн, а слабкі інституції постають головними 

бар’єрами на шляху зростання економіки за умов інтеграції у 

міжнародну економіку.   

Розширена модель 1 (табл. 2.7) ілюструє позитивний і значний 

вплив імпорту та експорту країн на їх зростання, що підтверджує 

важливість поглиблення міжнародної торговельної співпраці 

постсоціалістичних країн. Розширена модель 2 засвідчує позитивний, 

хоч і незначний, вплив припливу прямих іноземних інвестицій на 

зростання, що загалом узгоджується з висновками сучасних дослідників 

про неоднозначний вплив прямих іноземних інвестицій на економіку 

країни – реципієнта [243] або ж наслідки такого впливу помітні не 

відразу [252].  

 

                                                 
3
 Через відсутність відомостей про деякі змінні окремих країн і років, 

максимальна кількість спостережень у нашій вибірці становить 414. 
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Таблиця 2.7 

Базова та розширені моделі впливу політико-економічних чинників 

зростання економіки в умовах міжнародної інтеграції (метод 

найменших квадратів з фіксованими ефектами) 

 Чинники 

Базова 

модель 

Розширені моделі 

1 2 3 4 5 

  lngdp lngdp lngdp lngdp lngdp lngdp 

lnk 0,416*** 0,043 0,442*** 0,061 0,012 0,201*** 

  (13,54) (1,33) (14,32) (1,31) (0,27) (5,23) 

lnl 0,397*** 0,640*** 0,415*** 0,945*** 0,684*** 0,125 

  (2,70) (6,16) (2,86) (6,46) (5,49) (1,24) 

lni 0,954*** 0,370*** 0,821*** -0,167 0,285*** 0,164* 

  (8,00) (4,13) (6,78) (1,30) (2,85) (1,68) 

lnimp 
 

0,256*** 
 

0,236*** 0,247*** 0,296*** 

  
 

(6,72) 
 

(5,74) (5,00) (8,35) 

lnexp 
 

0,200*** 
 

0,091 0,333*** 0,218*** 

  
 

(4,31) 
 

(1,65) (6,19) (4,96) 

lnfdi 
  

0,054*** 
   

  
  

(4,22) 
   

lnipr 
   

0,052*** 
  

  
   

(5,41) 
  

lnaid 
    

0,030** 
 

  
    

(2,59) 
 

lnttax 
     

0,055*** 

  
     

(6,11) 

Константа 3,892* 1,231 3,416 0,452 -1,865 4,429*** 

  (1,79) (0,80) (1,58) (0,21) (1,06) (3,04) 

Спостереження 309 309 299 155 216 199 

Кількість країн 18 18 18 18 17 18 

R-квадрат 0,70 0,86 0,72 0,81 0,88 0,92 

Примітка: абсолютне значення z статистики в дужках, * - значущість на рівні 

10%; ** - значущість на рівні 5%; *** - значущість на рівні 1%. 

Джерело: розраховано автором, за допомогою статистичної програми E-views. 

 

З розширеної моделі 3 видно, що ефект міжнародного обміну 

правами інтелектуальної власності подібний до ефекту прямих 

іноземних інвестицій, тобто він позитивний, проте порівняно не 

значущий для економічного зростання досліджуваних країн. Також 
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виявлено статистично значущі ефекти від залучення міжнародної 

допомоги донорів і європейських інституцій (розширена модель 4), якщо 

міжнародна допомога менше, то поглиблення співпраці країн з 

міжнародними донорами є вагомим чинником.  

Розширена модель 5 з табл. 2.7 засвідчує позитивний вплив митних 

зборів і податків від експортно-імпортних операцій на зростання ВВП 

постсоціалістичних країн і підтверджує використання тарифних бар’єрів 

у торгівлі як джерела наповнення бюджету, а відтак зростання ВВП. 

Очевидною є важливість митних зборів і податків для економіки 

постсоціалістичних країн навіть після створення зон безмитної торгівлі 

чи інтеграції до ЄС.  

Оцінка ролі інституційних компонентів. Щоб глибше 

проаналізувати роль інституцій як основного чинника отримання 

країною економічних вигод від міжнародної економічної інтеграції, 

треба насамперед визначити, які напрямки удосконалення інституцій є 

важливими для постсоціалістичних країн. Для дослідження ми 

застосували агрегований Індекс економічної свободи у логарифмах (lni), 

та як альтернативну до нього – дизагреговані компоненти: свободу прав 

власності (lni_pr); свободу торгівлі (lni_tf); свободу від корупції 

(lni_cor); свободу інвестування (lni_if).  

Специфікація моделі 1 (табл. 2.8) засвідчує статистично й 

економічно значущий позитивний вплив агрегованого Індексу 

економічної свободи на зростання ВВП. Зі специфікацій моделі 2 і 3 

(табл. 2.8) видно, що дизагреговані субіндекси свободи від корупції та 

свободи торгівлі статистично значуще і позитивно впливають на 

зростання. Це підтверджує необхідність активізації зусиль 

постсоціалістичних країн у напрямі подолання корупції і подальшої 

лібералізації зовнішньої торгівлі.  
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Таблиця 2.8 

Роль інституцій в економічному зростанні за умов міжнародної 

економічної інтеграції (метод найменших квадратів з фіксованими 

ефектами) 

 Чинники 1 2 3 

  lngdp lngdp lngdp 

Lnk 0,416*** 0,505*** 0,532*** 

  (13,54) (20,59) (15,43) 

Lnl 0,397*** 0,697*** 0,823*** 

  (2,70) (5,29) (5,18) 

Lni 0,954*** 

    (8,00) 

  lni_pr 

 

-0,322*** -0,292*** 

  

 

(6,23) (4,79) 

lni_cor 
 

0,138*** 0,176*** 

  

 

(4,36) (5,47) 

lni_tf 

 

0,266*** 0,312*** 

  

 

(4,70) (5,24) 

lni_if 

 

-0,249*** -0,222*** 

  

 

(6,68) (5,50) 

Lnaid 

  

0,081*** 

  

  

(5,74) 

Константа 3,892* 1,485 -3,283 

  (1,79) (0,74) (1,43) 

Спостереження 309 309 216 

Кількість країн 18 18 17 

R-квадрат 0,70 0,79 0,82 

Примітка: Абсолютне значення z статистики в дужках, * - значущість на рівні 

10%; ** - значущість на рівні 5%; *** -  значущість на рівні 1%. 

Джерело: розраховано автором, за допомогою статистичної програми E-views. 

 

 

Як видно зі специфікацій моделі 2 і 3 (табл. 2.8), між зростанням 

ВВП і поліпшенням свободи прав власності та свободи інвестування 

існує обернений зв’язок. Інтерпретацією цих результатів може бути те, 

що самі по собі свободи прав власності й інвестування не є стимулом до 

інтенсифікації економічної активності. Їх треба поліпшувати поряд з 
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іншими аспектами удосконалення інституцій, а на зростання вони 

можуть позитивно впливати через інші чинники. 

Як підтверджено результатами тестування специфікації 3 моделі 

(табл. 2.8), міжнародні програми допомоги доводять їх позитивну роль у 

стимулюванні зростання ВВП. Ознакою зростання якості інституцій у 

країні – реципієнті допомоги є пожвавлення припливу донорських 

програм. 

Оцінка ефектів взаємодії ключових політико-економічних чинників 

міжнародної економічної інтеграції. Досліджуючи вплив політико-

економічних чинників міжнародної економічної інтеграції на економічне 

зростання, ми тестуємо низку ефектів взаємодії основних інституційних 

чинників з показниками: 

-  імпорту (lni*lnimp);  

- експорту (lni*lnexp);  

- прямих іноземних інвестицій (lni*lnfdi);  

- міжнародного обміну правами інтелектуальної власності 

(lni*lnipr);  

- міжнародних програм допомоги (lni*lnaid).  

Як видно зі специфікацій 1 і 2 (табл. 2.9), найбільш економічно 

важливими та статистично значущими є ефекти взаємодії між 

удосконаленням інституцій та показниками зовнішньоторговельної 

активності. Ми можемо припустити існування деяких синергетичних 

ефектів одночасного удосконалення інституцій і лібералізації торгівлі, 

які в комплексі даватимуть більший ефект для економічного зростання, 

ніж кожний з цих процесів окремо. З точки зору економічної політики 

країни можна обґрунтувати доцільність запровадження комплексної 

політики реформ щодо лібералізації зовнішньої торгівлі та 

удосконалення інституцій. 
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Таблиця 2.9 

Ефекти взаємодії інституцій з іншими політико-економічними 

чинниками зростання економіки за умов міжнародної інтеграції 

(метод найменших квадратів з фіксованими ефектами) 

 Чинники 1 2 3 4 5 

  lngdp lngdp lngdp lngdp lngdp 

Lnk 0,212*** 0,189*** 0,567*** 0,159*** 0,512*** 

  (6,83) (5,53) (21,69) (3,28) (12,45) 

Lnl 0,557*** 0,468*** 0,381** 1,007*** 0,445** 

  (4,56) (3,73) (2,44) (5,80) (2,49) 

lni*lnimp 0,046***         

  (15,04)         

lni*lnexp   0,048***       

    (13,92)       

lni*lnfdi     0,019***     

      (5,67)     

lni*lnipr       0,018***   

        (6,53)   

lni*lnaid         0,029*** 

          (8,33) 

Константа 6,105*** 7,804*** 4,071* 3,755 2,390 

  (3,39) (4,17) (1,75) (1,34) (0,98) 

Спостереження 309 309 299 155 216 

Кількість країн 18 18 18 18 17 

R-квадрат 0,80 0,78 0,67 0,69 0,72 

Примітка: Абсолютне значення z статистики в дужках, * - значущість на рівні 

10%; ** - значущість на рівні 5%; *** - значущість на рівні 1%. 

Джерело: розраховано автором, за допомогою статистичної програми E-views. 

 

Оцінка ефектів політико-економічних чинників для нових країн – 

членів ЄС і країн ЦСЄ і СНД, які не є членами ЄС. Насамперед з’ясуємо,  

наскільки подібними між собою є 18 досліджуваних країн за період 

показниками 1991-2013 рр. Основною ознакою об’єднання цих країн в 

одну групу було їх соціалістичне минуле. Впродовж досліджуваного 

періоду країни упроваджували різні програми економічного розвитку та 

міжнародної економічної інтеграції. Десять з 18 досліджуваних 
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постсоціалістичних країн стали членами Європейського Союзу, решта 

вісім залишаються поза межами цього об’єднання, маючи різні рівні 

співпраці з ЄС чи тяжіючи до інтеграції з країнами – колишніми 

республіками Радянського Союзу.  

Щоб з’ясувати, як змінився рівень економічного розвитку країн з 

нашої вибірки за аналізований період, протестуємо вплив політико-

економічних чинників на економічного зростання двох груп країн: 

1) країни Центрально-Східної Європи, які реалізували значні 

економічні реформи і вступили в Європейський Союз (Хорватія, Чеська 

Республіка, Естонія, Угорщина, Латвія, Польща, Румунія, Словацька 

Республіка, Словенія); 

2) країни Центрально-Східної Європи та країни СНД, які 

залишаються поза межами Європейського Союзу (Азербайджан, 

Білорусь, Казахстан, Киргизька Республіка, Македонія, Молдова, 

Російська Федерація, Україна). 

Насамперед з’ясуємо, чи відрізняються значення впливу політико-

економічних чинників на економічне зростання цих двох груп країн,  

використавши так звані фіктивні змінні (dummyvariables) для країн ЦСЄ 

– членів ЄС (d_eu) та для країн ЦСЄ і СНД, які не є членами ЄС (d_neu) 

кожного з ключових політико-економічних чинників (табл. 2.10).  

Як видно з табл. 2.10 інституції мають значно більше значення для 

країн ЦСЄ та СНД, які не набули членства в ЄС, тобто поліпшення 

якості інституцій у цих країнах  дало значно більший ефект. Водночас 

для обох груп досліджуваних країн важливу роль у зростанні ВВП 

відіграє зовнішня торгівля, при чому для країн ЦСЄ та СНД, які не 

набули членства в ЄС, особливого значення набуває їх експортна 

діяльність. Крім того країни, які не є членами ЄС, значно більше 

виграють від міжнародних програм допомоги від іноземних донорів та 

Європейських інституцій, ніж країни – нові члени ЄС.   
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Таблиця 2.10 

Ефекти політико-економічних чинників зростання економіки двох 

підгруп (країн ЦСЄ – членів ЄС та країн ЦСЄ і СНД, які не є членами 

ЄС), метод найменших квадратів з фіксованими ефектами 

Чинники 1 2 3 

 
lngdp lngdp lngdp 

lnk_eu 0,443*** 0,255*** 0,398*** 

lnk_neu 0,480*** 0,006 -0,027 

lnl_eu 0,465 0,539*** 0,102 

lnl_neu 0,081 0,494*** 0,746*** 

lni_eu 0,407** 0,049 0,025 

lni_neu 1,219*** 0,237*** 0,182** 

lnimp_eu 
 

0,270*** 0,138 

lnimp_neu 
 

0,231*** 0,230*** 

lnexp_eu 
 

-0,058 -0,042 

lnexp_neu 
 

0,440*** 0,448*** 

lnaid_eu 
  

-0,009 

lnaid_neu 
  

0,048*** 

Константа 5,216* 2,480 1,789 

Спостереження 309 309 216 

Кількість країн 18 18 17 

R-квадрат 0,72 0,92 0,92 

Примітка: * - значущість на рівні 10%; ** - значущість на рівні 5%; *** -  

значущість на рівні 1%. 

Джерело: розраховано автором, за допомогою статистичної програми E-views. 

 

 

 

Роль окремих інституцій у зростанні країн обох підгруп. Аналіз 

ролі специфічних інституцій в економічному зростанні країн обох груп. 

Табл. 2.11 засвідчує, що показники свободи від корупції та свободи 

торгівлі є статистично й економічно значущими головно для країн ЦСЄ і 

СНД, які не є членами ЄС.  
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 Таблиця 2.11  

Ефекти специфічних інституцій на зростання економіки для двох 

підгруп (країн ЦСЄ – членів ЄС та країн ЦСЄ і СНД, які не є членами 

ЄС), метод найменших квадратів з фіксованими ефектами 

 Чинники lngdp 

lnk_eu 0,489*** 

lnk_neu 0,633*** 

lnl_eu 0,255 

lnl_neu 0,599*** 

lni_pr_eu -0,098 

lni_pr_neu -0,409*** 

lni_cor_eu -0,045 

lni_cor_neu 0,150*** 

lni_tf_eu 0,055 

lni_tf_neu 0,344*** 

lni_if_eu 0,042 

lni_if_neu -0,350*** 

Константа 4,461** 

Спостереження 309 

Кількість країн 18 

R-квадрат 0,85 

Примітка: * - значущість на рівні 10%; ** - значущість на рівні 5%; *** - 

значущість на рівні 1%. 

Джерело: розраховано автором, за допомогою статистичної програми E-views. 

 

 

Цим країнам доцільно сконцентрувати зусилля на удосконаленні 

інституцій у торговельній сфері і подоланні корупції. Для країн ЦСЄ – 

членів ЄС, коефіцієнти цих показників є статистично незначущими. 

Від’ємні значення коефіцієнтів свободи прав власності та свободи 

інвестування можна інтерпретувати подібно до показників наведених у 

табл. 2.8. 
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2.4. Зовнішньоекономічні інтереси Росії як бар’єр інтеграції 

України до Європейського Союзу 

Процес «асоціювання», тобто входження в ЄС, може відбуватися 

двома шляхами. Перший передбачає укладання спеціальних угод про 

асоціацію з третіми країнами та міжнародними організаціями, а також 

налагодження специфічного правового зв’язку неєвропейських країн і 

територій залежних від країн – членів ЄС. Головним завданням асоціації 

такого типу є підтримка економічного та соціального розвитку цих 

територій, налагодження тісних економічних зв’язків. 

Другий тип асоціації (до якого належить Угода про асоціацію з 

Україною) запроваджується між ЄС і третіми державами або 

міжнародними організаціями з метою налагодження взаємовигідної 

активної співпраці сторін у різних галузях предметної компетенції ЄС на 

підставі відповідних міжнародних договорів. Часто такі відносини 

налагоджуються з метою підготовки держави до вступу у Європейський 

Союз [6]. 

Згідно зі ст. 310 Договору про заснування Європейської Спільноти, 

Європейський союз може укладати угоди з однією або більше третіми 

країнами чи міжнародними організаціями, що запроваджують асоціацію,  

включаючи взаємні права та обов’язки, спільні дії та спеціальні 

процедури. Угоди про асоціацію поділяються на два види: 1) асоціація 

європейських країн розглядається переважно в контексті приготування 

до вступу; 2) асоціація з неєвропейськими країнами, що розглядається, 

переважно у контексті політики ЄС, спрямованої на розвиток цих країн.  

Відповідно до ст. 49 Договору про Європейський Союз, будь-яка 

європейська держава, в якій поважають засадничі принципи ЄС, може 

подавати заявку на вступ до ЄС. Вимогою членства є наявність в країні-

кандидатці інституцій, що гарантують демократію, верховенство права, 

права людини, повагу до меншин та їх захист, функціонуюча ринкова 
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економіка, а також спроможність витримувати тиск конкуренції і ринку 

всередині ЄС. Подавати заявку на вступ до ЄС чи ні, кожна країна 

вирішує самостійно. Асоціація є одним із кроків на цьому шляху, що дає 

змогу кожній країні зважити, варто чи ні далі рухатись у цьому напрямі.  

Перші угоди «Про асоціацію» були укладені ЄЕС у 1963 р. з 

Грецією, Туреччиною та групою колишніх колоніальних володінь 

Франції, Бельгії та Італії. Їх метою було поширення торговельних 

преференцій на ці країни, перехід до зони вільної торгівлі. У 90-х роках 

«Європейські угоди» були підписані з країнами ЦСЄ (Польща, Чехія, 

Болгарія та ін. загалом 10 країн). Наступним кроком стало укладення так 

званих «Євросередземноморських угод про асоціацію» (арабські 

держави Середземномор’я та Ізраїль), і, на відміну від угод з країнами 

ЦСЄ, не передбачали жодних перспектив членства в ЄС, а лише 

політичну та гуманітарну співпрацю з ймовірним створенням зони 

вільної торгівлі. У 2005 р. було укладено угоду «Про асоціацію» між ЄС 

та Чилі, вона теж не мала на меті членства Чилі в ЄС. 

Угода про асоціацію з Україною, як і Угода про партнерство та 

співробітництво з Україною, не висуває жодних юридичних зобов’язань 

для сторін. У преамбулі Угоди про асоціацію наголошується на тому, що 

«ця Угода не визначає наперед і залишає відкритим майбутній розвиток 

відносин Україна – ЄС». Угода також не надає Україні статусу 

«асоційованого члена», оскільки такий статус взагалі не передбачений 

установчими договорами ЄС (Договором про Європейський Союз 1993 

р. і Договором про функціонування ЄС 1957 р.). 

Сьогодні ЄС відмовляється розглядати питання про можливість 

членства України. Саме в цьому контексті тлумачаться директиви Ради 

ЄС для переговірної делегації європейської сторони про те, що «нова 

посилена угода не повинна наперед визначати будь-який можливий 

майбутній розвиток відносин між ЄС та Україною». Посадовці 



 118 

Євросоюзу також послідовно й за будь-якої нагоди наголошують на 

«сусідському» статусі України в межах Європейської політики сусідства 

(ЄПС), яка охоплює країни, що не мають перспектив членства. Тож хоча 

Угода про асоціацію і не передбачає перспективи членства для України, 

вона є глибоко інтеграційною з економічного погляду, до того ж, не 

заперечує перспективи членства в майбутньому. Отже, укладання Угоди 

про асоціацію не зобов'язує Україну утримуватися від здійснення 

процедур, необхідних для початку процесу набуття членства, 

насамперед подання офіційної заявки на членство в ЄС [79]. 

30 березня 2012 р. керівники делегацій Європейського Союзу та 

України парафували текст Угоди про асоціацію, у тому числі положення 

про створення глибокої всеосяжної зони вільної торгівлі. У цьому 

контексті 19 липня 2012 року головні переговірники щодо торгових 

питань з обох сторін парафували частину Угоди стосовно створення 

глибокої всеосяжної зони вільної торгівлі. 

Угода про асоціацію має на меті пожвавити і поглибити політичні 

та економічні відносин між Україною та ЄС, а також забезпечити 

поступову інтеграцію у внутрішній ринок ЄС, у тому числі завдяки 

створенню глибокої всеосяжної зони вільної торгвлі. 

За словами Р. Драгнєвої та К. Волчук, це угода нового покоління – 

за обсягом, деталізацією і повнотою. Так звана Угода про поглиблену та 

всеохоплюючу зону вільної торгівлі є її складовою і поширюється за 

межі “стандартного” договору про зону вільної торгівлі, справляючи 

потужний вплив на нормативну базу країни, асоційованої з ЄС у 

багатьох сферах, охоплюючи складне регулювання конкуренції і 

санітарні та фітосанітарні стандарти. Серед подій останніх років у сфері 

відносин ЄС з пострадянськими країнами підписання цих угод, 

безумовно, були найважливішими, адже угоди створили міцну, 
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юридично обов’язкову базу для далекосяжної економічної інтеграції з 

ЄС [38]. 

Отже, Угода про асоціацію є особливою угодою, що знаменує 

собою початок підготовки відповідної країни до вступу в ЄС, але 

водночас такого однозначного зобов’язання не містить.  

Сторони визначили такі цілі та завдання Угоди про асоціацію:  

- сприяння поступовому зближенню України та ЄС, що 

ґрунтується на спільних цінностях та близьких і привілейованих 

зв'язках, включаючи поглиблення відносин асоціації через участь 

України в політиці ЄС, програмах та агентствах; 

- розширеняя політичних, правових та інституційних меж для 

відносин асоціації; 

- створення належних умов для посилення економічної та 

торговельної співпраці, що сприяє поступовій інтеграції України до 

внутрішнього ринку ЄС; 

- підтримка зусиль України в повному переході до 

функціонуючої ринкової економіки, у тому числі шляхом наближення 

законодавства України до законодавства ЄС; 

- підтримка та посилення регіонального та міжнародного миру 

і стабільності відповідно до основних принципів міжнародного права;  

- посилення співпраці у сфері правосуддя, свободи та безпеки 

з метою утвердження верховенства права та поваги до прав людини і 

основоположних свобод; 

- створення умов для дедалі тіснішої співпраці в інших сферах, 

які становлять взаємний інтерес, що означає можливість поширити 

відносини асоціації на будь-яке питання [131]. 

Вільний рух товарів, який слугує основою внутрішнього ринку, 

включає в себе: 
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 - усунення всіх перешкод у торгівлі, зокрема, таких як митні збори 

і збори еквівалентної дії; 

 - усунення кількісних обмежень і всі заходи аналогічного ефекту,  

хоча і з чітко визначеними винятками; 

- заборону дискримінаційних внутрішніх податків на товари з 

інших держав-членів; 

- заборону державної допомоги та субсидій без дозволу 

Європейської Комісії; 

- боротьбу з дискримінацією в сфері державних закупівель як 

товарів, так і послуг [132]. 

Україна у 2006 р. вона отримала статус країни з ринковою 

економікою,  що засвідчило успішність здійснюваних економічних 

реформ.  У 2005 р. був схвалений План дій «Україна – ЄС», який 

передбачав укладання в подальшому нової посиленої угоди. Однак 

цілком позбутися негативних тенденцій не вдалося. 

Згідно з дослідженнями Світового банку «Бідність в Україні» 

(липень 2007 р.), за межею бідності в Україні перебували близько 30% 

багатодітних родин, при тому, що рівень бідності в родинах з 1-2 дітьми 

становить 8 % [100]. 

На 13-му саміті «Україна – ЄС», що відбувся у Києві 4 грудня 2009 

р.  Голова Представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануел Пінту 

Тейшейра заявив, що керівництво держави не виконує зобов’язаннь 

перед Європейським Союзом щодо проведення реформ. За його словами, 

олігархи гальмують розвиток економіки, унеможливлюючи 

конкуренцію, поширюючи корупцію і створюючи адміністративні 

бар’єри, тим самим перешкоджаючи європейській інтеграції України. 

Відзначено, що угода про зону вільної торгівлі буде підписана, лише за 

умови, що основні економічні гравці в Україні дійдуть згоди щодо 

проведення реальних економічних реформ [85]. 
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Згідно зі ст. 49  Договору про Європейський Союз, Грузія, 

Молдова та Україна мають європейську перспективу та можуть подавати 

заявки на вступ до ЄС при виконанні принципів демократії, поваги прав 

людини та нацшщнальних меншин і гарантування верховенства права. 

Політичні та економічні критерії прийняття України в ЄС чітко 

окреслені у Копенгагенських критеріях, а також в Угоді про асоціацію. 

Однак, як показує досвід, від підписання угоди про асоціацію до 

реального вступу країни в ЄС може минути не один рік. 

Бар’єри, які постали Україні доведеться долати на цьому шляху, їх 

можна поділити на дві групи: 

1) економічні: 

- дефіцит державного бюджету (вимога ЄС – не більше 3%, в 

Україні в 2013 р. – 4,4%); 

- рівень державного боргу (вимога – не більше 60% ВВП, у нас 

2013 р. – 40%); 

- сальдо платіжного балансу (Рада ЄС, Єврокомісія та МВФ 

висунули вимогу скоротити різницю між експортом та імпортом товарів 

і послуг до 3-5% ВВП) (у 2013 р. дефіцит рахунку поточних операцій 

платіжного балансу – 9% ВВП) 

2) політичні: 

- рівень демократії; 

- реформи (люстрація тощо); 

- прийняття закону про національні меншини; 

- завершення війни. 

Однією з причин, через які членство України в ЄС перетворюється 

на далеку перспективу є стагнація економіки. Держборг України 

відносно ВВП не зазнає суттєвих змін, хоча внутрішня його частина 

постійно збільшується, а до 2016 р. МВФ прогнозує його скорочення до 

35%. Найбільший обсяг боргу відносно ВВП в нашій країні був 
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зафіксований у 1999 р. – 61%, найменший у 2007 р. – 12,3%. 

Найефективнішим методом скорочення державного боргу є збільшення 

обсягів експорту товарів і послуг, які сприяють надходженням грошової 

маси в країну і, як наслідок – надходжень до бюджету. 

Фахівці визначають рівень боргу відносно ВВП, який є безпечним 

для країни та не загрожує дефолтом. Безпечний рівень боргу — це 

рівень, за якого держава може своєчасно і в повному обсязі виконувати 

свої боргові зобов’язання без реструктуризації цих зобов'язань чи 

оголошення дефолту, а також здійснювати державні запозичення за 

прийнятними відсотковими ставками. Для України він складає близько 

35% від ВВП. Відповідно до законодавства, величина основної суми 

боргу не має перевищувати 60% фактичного річного ВВП. Обсяг 

реального ВВП України у третьому кварталі 2014 р. скоротився на 5,3%. 

Індекс інфляції за підсумками 2014 року становив 124,9 %, а офіційний 

курс гривні з початку року девальвував відносно долара США на 97,3%. 

Обсяги промислової продукції за 2014 р. загалом по країні зменшилися 

на 10,7% у т. ч. у Донецькій області – на 31,5%, у Луганській – на 42%. 

За підсумками року дефіцит Державного бюджету України перевищив 

78 млрд грн, а загальний державний борг України станом на 1 січня 2015 

р. зріс на 88,4 %. Уперше за останні 10 років зафіксовано негативний 

приріст прямих іноземних інвестицій у розмірі 6,5 млрд дол. США, 

оскільки за підсумками 9 місяців 2014 р. відтік прямих іноземних 

інвестицій (8 469,5 млн дол. США) перевищив обсяг прямих іноземних 

інвестицій, вкладених в економіку України (1 905,8 млн дол. США). 

Станом на 1 січня 2015 р. обсяг міжнародних резервів України 

зменшився майже втричі і становив 7,5 млрд дол.США [36]. 

Хоча за 20 років упровадження маастрихтських критеріїв їх 

порушували майже половина країн ЄС і третина країн єврозони. Після 

2000 р. до єврозони почали приєднуватися країни, в яких 



 123 

макроекономічні показники значно перевищували критерії. У 2001 р. до 

єврозони ввійшла Греція з дефіцитом державного бюджету 4,5% ВВП, а 

у 2007 р. наростила його до 6,5%. Практично всі роки перебування в 

єврозоні показники Греції суттєво перевищували маастрихтські критерії. 

Складається враження, що ніхто від Греції іншого і не вимагав. Та й не 

тільки від Греції [24]. 

Під час  обговорення підписання Угоди про асоціацію України 

представники делегації ЄС неодноразово наголошували на високому 

рівні корупції в Україні та необхідності реформування судової та 

виборчої системи. Згідно з доповіддю Transparency International за 2013 

р. за індексом сприйняття корупції Україна знаходиться на 144 місці з 

177 країн, тоді як ті ж Болгарія та Румунія – 77-ме та 69-те місця. 

За оцінками фахівців, лише прямі збитки України від корупційних 

дій щороку сягають 30 % річного бюджету країни (сюди відносять і 

незаконне вивезення капіталу та ухиляння від сплати податків 

тощо)[39]. 

У сучасних демократичних країнах на шляху поширення 

політичної корупції встановлені інституційні та нормативно-правові 

бар’єри. Палермською конвенцією ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності (2000 р.) передбачений комплекс заходів із 

попередження корупції, а також окреслені головні напрями державної 

антикорупційної політики, зокрема способи виявлення корупції, 

покарання за неї та надання державним органам достатньої свободи дій з 

метою перешкоджання неправомірному впливу на їх дії у боротьбі з 

корупцією. Під попередженням корупції в конвенції пропонується 

розуміти діяльність суб’єктів антикорупційної політики, що спрямована 

на виявлення, вивчення, обмеження або усунення явищ, які або 

породжують корупційні правопорушення або сприяють їх поширенню 

[162, с.78]. 
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За значенням Індексу східного партнерства, яким оцінюють 

зближення країн регіону з Євросоюзом, Україна досі залишається на 

останньому місці серед країн, які підписали Угоди про асоціацію. 

Лідером є Молдова, на другому місці – Грузія. Як відомо, ці країни, а 

також Україна підписали Угоди про асоціацію одночасно. 

Індекс 2014 р. показав, що прогрес України в усіх сферах був 

повільнішим, ніж у лідерів, тому відставання України від Молдови та 

Грузії лише посилилося. Водночас проблемними для України 

залишаються і питання перегляду інвестиційної привабливості, 

поліпшення умов конкуренції, здійснення промислової політики, 

спрямованої на зниження матеріало- та енергоємкості виробництва. 

Згідно з рейтингом, найбільш несприятливими для провадження 

бізнесу факторами є такі (за спаданням значення): корупція, політична 

нестабільність, доступ до фінансування, часта зміна урядів, 

забюрократизованість владних структур, інфляція, податкові ставки, 

адміністрування податків та ін. 

Оскільки рейтинг було складено на основі статистики за 2013 р. і 

опитувань підприємців на початку 2014 р., перед анексією Криму та 

початком агресії Росії в Україні, ці зазначені чинники не були враховані 

при визначенні позиції України. Але при укладанні рейтингу ці фактори 

можуть залишитись ключовими при складанні рейтингу наступного 

року. У дослідженні, зокрема, відзначається, що напружена геополітична 

ситуація, у тому числі через події в Україні, може в майбутньому 

вплинути на глобальну економіку [49]. 

За Індексом сприятливості провадження бізнесу Світового банку у 

2013 р. Україна посіла 140-ве місце, а у 2014 р. – 112-те зі 189 країн -  

учасниць проекту [66]. За даними щорічного порівняльного дослідження 

стану справ у посткомуністичних країнах Європи та Азії «Нації у 

транзиті» вiд Freedom House, у 2014 р. корупційний рейтинг України 
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погіршився і становив 6,25 бала із 7 можливих (де «1» – найліпший 

показник, а «7» – найгірший) [56]. У 2013 р. 43% українських громадян 

вважали, що останніми роками рівень корупції в Україні значно зріс, 74 

% були впевнені, що державний сектор корумпований, а 80 % 

респондентів охарактеризували діяльність уряду в боротьбі з корупцією 

як нерезультативну [66]. Найкорумпованішою 2013 р. українці 

визнавали судову сферу (66 %); за нею розташовувалися правоохоронні 

органи (64 %); державна служба (56 %); сфера охорони здоров’я (54 %); 

парламент (53 %); політичні партії (45 %); освітня система (43 %); бізнес 

(36 %); військова сфера (28 %); ЗМІ (22 %); релігійні інституції (21 %); 

громадські організації (20 %) [65]. 

У рейтингу економічної свободи [187] 2013 р. Україна посідала 

161-ше місце з 177 країн, отримавши 46,3 бала зі 100 можливих 

(рис.2.1). Через низьку оцінку Україна потрапила до двадцятки найбільш 

пригнічених з точки зору економічної свободи країн світу. В Європі 

Україна на 43-му місці. Порівняно з 2012 р. Україна додала в індексі 0,2  

бала. Підвищилися оцінки свободи бізнесу й монетарної свободи, однак 

загальне зниження оцінки спричинене зниженням показників свободи та 

корупції. 

 

 

Рис. 2.1. Індекс економічної свободи України 

Джерело: [187] 
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Економічну свободу в Україні оцінено в 49,3 бала, що позиціонує її 

економіку на 155-те місце в індексі економічної свободи 2014 р. За 

двадцятирічну історію індексу оцінка економічної свободи України 

зросла більш як на 9 балів. Збільшилися оцінки половини з десяти 

економічних свобод, включно з такими, як, досягнення в грошовій 

стабільності та відкритості для світової торгівлі, дещо скромнішим є 

прогрес у фіскальній свободі. Корупція залишається серйозною 

перешкодою для утвердження економічної свободи в Україні (рис.2.2).  

 

Рис.2.2. Динаміка Індексу економічних свобод в Україні 2005-2014 рр.  

Джерело: [187] 
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Бар’єром на шляху вступу України до ЄС постала проблема 

територіальної цілісності країни. Україна повинна відповідати вимогам 

ст.31 Копенгагенських критеріїв, що стосується зовнішньої та 

безпекової політики. Для виконання цієї умови Україна повинна 

гармонізувати свою політику у галузях з політичними деклараціями та 

угодами ЄС. Зокрема, держава-член повинна бути спроможна провадити 

діалог у межах Загальної зовнішньої політики та політики безпеки з 

метою ухвалення  рішень за заявами ЄС, для участі у діях ЄС та 

застосування узгоджених санкцій та обмежувальних заходів. Взяти на 

себе таке зобов’язання за умов російської окупації Криму, для України 

проблематично. 

Союзництво у відносинах України та Росії – це не обов’язково 

вияв доброї політичної волі, а радше вимушена, показна лояльність, 

спричинена  економічною, енергетичною залежністю пострадянських 

республік від колишньої метрополії. Саме ця залежність дала Москві 

можливість впливати на політику урядів новостворених держав. Однак, 

широке застосування Росією тиску у відносинах з сусідніми державами 

було успішним лише у 22,2% випадків [23].  

Досвід підтверджує, що політична (військова) нестабільність 

ускладнює інтеграційні кроки країни на шляху до Євросоюзу. Так, війни 

на Балканах в 90-х років теж ускладнили інтеграцію країн регіону в 

євроструктури. З колишніх республік Югославії статус країни – 

кандидата на вступ до ЄС отримала лише Словенія. Стабілізація регіону, 

якої вдалося досягнути завдяки втручанню США та використанню 

військового потенціалу НАТО, дала змогу Євросоюзу з 2000 р. перейти 

до реалізації стосовно країн «Західних Балкан» політики стабілізації та 

асоціації, що підкріплювалося рішенням Європейської ради визнати ці 

держави потенційними країнами на вступ до ЄС [225].
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Дослідники не зараховують Україну до так званих союзників Росії, 

вказуючи на високі очікування щодо повторення конфліктів між двома 

державами (табл.2.12). 

 

Таблиця 2.12 

Модель успішності санкцій за Деніелом Дрезнером 

Чинники Низькі 

очікування 

повторення 

конфлікту 

Високі 

очікування 

повторення 

конфлікту 

Рівень успіху у 

досягненні 

значних 

поступок 

Значна різниця у 

втратах 

держави-

агресора та 

держави-цілі 

3 спроби 

примусу 

(Білорусь) 

11 спроб примусу 

(Грузія, Україна, 

Молдова) 

2/14 = 14,3% 

Незначна 

різниця  у 

втратах 

держави-

агресора та 

держави-цілі  

5 спроб примусу 

(Казахстан, 

Вірменія, 

Таджикистан, 

Узбекистан, 

Туркменістан) 

8 спроб примусу 

(Азербайджан, 

Естонія, Латвія, 

Литва, 

Киргизстан) 

4/13 = 30,8% 

Рівень успіху у 

досягненні 

значних 

поступок 

2/8 = 25% 4/19 = 21% 6/27 = 22,2% 

Джерело: [167] 

 

Одним з інструментів нової політики щодо них стали «угоди про 

стабілізацію та асоціацію», що передбачали створення зони вільної 

торгівлі промисловими товарами, лібералізацію торгівлі 

сільськогосподарською продукцією, ринку послуг та руху капіталу, 

підписання між балканськими країнами двосторонніх угод про 

співпрацю тощо. Утвердження стабільності в країнах та регіоні загалом, 

реалізація внутрішніх реформ, виконання додаткових політичних вимог 
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ЄС сприяли тому, що балканські країни взяли чіткий курс на інтеграцію 

в ЄС [148]. 

Росія активно і послідовно реалізує власний план, що передбачає 

повернення України у свою сферу впливу. Основні складові цього 

плану: 

- закріплення позаблокового статусу України та її відмова від 

наміру вступити до Північноатлантичного альянсу; 

- контроль Газпрому над газовим сектором України, зокрема 

газотранспортною системою; 

- відновлення галузевих конгломератів за радянським принципом 

через злиття російських та українських галузей економіки; 

- надання російській мові в Україні статусу другої державної; 

- створення в Україні єдиної православної церкви під керівництвом 

Московського патріархату [29]. 

Стагнація євразійської інтерації потребує приєднання України до 

Митного союзу. Москва обіцяла Україні величезні енергетичні субсидії 

та інші економічні привілеї в обмін на вступ до Митного союзу, а у разі 

відмови – можливі санкції та закриття російських ринків для України.  

Рушійними мотивами формування Росією інтеграційних процесів 

на пострадянському просторі загалом і створення Митного союзу 

зокрема є такі: 

1) утримання контролю над пострадянським простором, 

поглиблення економічної залежності пострадянських країн, 

використання Митного союзу як додаткового важеля впливу на 

внутрішню і зовнішню політику пострадянських країн, збереження 

географічних і політичних кордонів зони особливих інтересів Російської 

Федерації; 

2) недопущення передання «контрольного пакета» впливу в 

регіоні будь-яким іншим актором міжнародних відносин (ЄС, Китаю, 
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США), запобігання альтернативним політичним, економічним і 

гуманітарним впливам; 

3) вибудовування по периметру кордонів простору політичної 

та економічної безпеки; 

4) управління політичними ризиками та забезпечення 

соціально-політичної стабільності на пострадянському просторі; 

5) збереження при владі лояльних політичних режимів; 

6) створення альтернативи програмі ЄС «Східне партнерство», 

яка передбачає втягування в економічну орбіту ЄС країн – учасниць, 

запобігання створенню зони вільної торгівлі ЄС із країнами – 

учасницями; 

7) стримування експансії Китаю на пострадянському просторі; 

8) контроль над іноземною військовою присутністю в регіоні; 

створення воєнно-політичного союзу [94]. 

Важливим наслідком приєднання до Митного союзу загрожує 

Україні помітним зростанням середнього рівня імпортного тарифу. Це 

зумовлено тим, що Росія як провідний учасник Митного союзу, 

вступаючи до СОТ, зобов’язалася утримувати свій імпортний тариф на 

рівні 7,8%, що значно перевищує відповідний показник України (5,8%) і, 

тим більше, його чинне значення стосовно країн з режимом найбільшого 

сприяння (4,5%). Такі зміни означали б штучне обмеження торгівлі 

України з третіми країнами та заміщення більш ефективного імпорту з 

них імпортом з країн – членів Митного союзу, насамперед з Росії. 

Внаслідок цього Україна опинилася б у становищі, близькому до 

становища Казахстану, який після приєднання до Митного союзу 

змушений був підвищити імпортне мито для значної кількості товарних 

позицій. Спричинене цими заходами  скорочення обсягу імпорту з-поза 

меж Митного союзу, насамперед з Китаю, відчутно проявилося ринку 

автомобільної продукції. У сфері торгівлі товарами приєднання України 
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до МС означало б обмеження споживчого вибору за рахунок обмеження 

пропозиції з третіх країн та її заміщення імпортом з країн МС; 

використання Росією своєї домінуючої ринкової позиції на окремих 

ринках для підвищення цін; послаблення інноваційних стимулів в 

економіці через недостатню конкуренцію [43]. 

Зберегти своє місце серед великих світових держав Росія 

намагається через розширення та зміцнення свого впливу на 

євразійському просторі. Територія України є найвигіднішою для такого 

впливу: втрата України для Росії означає втрату впливу, передусім, у 

Центральній і Східній Європі та на Балканах. У геополітичному сенсі 

без території України Російська Федерація не видається 

самодостатньою, що,  своєю чергою, пояснюється саме потребою у 

відновленні імперської сутності Російської держави [115]. 

Якщо Україна обрала інтеграцію у МС, це б наблизило Росію до 

бажаного статусу керівної світової держави, Російська Федерація 

отримала б додаткові важелі впливу на політичні та економічні процеси 

в Україні. 

Погіршення відносин з Росією та країнами СНД сьогодні є 

головною причиною стримування інтеграції України до ЄС. Основним 

важелем впливу Росії на Україну залишається її енергетична залежність, 

що перетворилась на політичну перешкоду інтеграційного процесу 

України. 

Схема переконання та тиску, яку Кремль застосував стосовно 

України, повторила білоруську модель. Як і у відносинах з іншим своїм 

західним сусідом, Москва використала структурні слабкості України, її 

високе енергоспоживання на одиницю виробленого ВВП, залежність 

економіки від цін на енергоносії для підтримання міжнародної 

конкурентоспроможності, а отже, надмірну залежність від російських 

нафти та газу [2]. 
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У Резолюції щодо ситуації в Україні, ухваленій у Страсбурзі 15 

січня 2015 р., Європарламент засуджує агресивну експансіоністську 

політику Росії, яка загрожує не лише цілісності і незалежності України, 

але й може становити загрозу усьому Європейському Союзу. Євросоюз 

чітко засудив військове втручання Росії, політичний, економічний та 

енергетичний тиск. У резолюції також не відхиляється можливість 

надання фінансової допомоги, однак за умови реалізації реформ і 

подолання корупції.  

Росія офіційно застерегла Україну від підписання торгової угоди 

про співпрацю з Європейським Союзом, заявивши, що завдасть удару у 

відповідь торговими обмеженнями [232]. 

Наприкінці перебування на посаді президента Єврокомісії Ж. М. 

Баррозу назвав заяви Росії про те, що її не інформували про підписання 

асоціації України з ЄСбезпідставними. За його словами, реальність така, 

що Росія спочатку сказала, що не має жодних заперечень проти 

підписання Україною асоціацію з ЄС і проти того, щоб Україна стала 

членом Євросоюзу, водночас виступаючи проти вступу України в 

НАТО. Такою була постійна позиція Росії [11]. 

На тристоронній міністерській зустрічі, що відбулася  в Брюсселі у 

форматі Україна – ЄС – Росія 12 вересня 2014 р. було досягнуто 

важливих для України домовленостей. Європейський Союз погодився 

подовжити чинність режиму автономних торговельних преференцій для 

українських експортерів до кінця 2015 р., що дало змогу Україні повною 

мірою скористатися перевагами зони вільної торгівлі у межах Угоди про 

асоціацію, зберігши при цьому баланс між реалізацією положень зони 

вільної торгівлі з ЄС і режимом вільної торгівлі з Росією в межах Угоди 

про вільну торгівлю з РФ. 

24 жовтня 2014р. Рада ЄС прийняла зміни до Регламенту 

Європарламенту та Ради ЄС №374/2014 від 16 квітня 2014р. про 
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скасування або зниження мит на товари, що походять з України 

(Регламент №1150/2014, 29.10.2014), які набули чинності з 2 листопада 

2014р. Згідно з цим Регламентом ЄС до 31.12.2014 р. подовжено 

чинність автономного преференційного торговельного режиму для 

товарів походженням з України. При цьому українські експортери 

матимуть можливість використати квоти, які були не в повному обсязі 

використані протягом чинності автономного преференційного 

торговельного режиму ЄС для українських товарів. 

Реакцією російської сторони була заява про те, що Російська 

Федерація поважає рішення України про можливу торгову угоду з ЄС, 

але у зв’язку з цим змушена вдатися до протекціоністської політики з 

метою захисту власних економічних інтересів, а держави-члени Митного 

союзу «залишають за собою право запровадити мита у розмірі ставки 

режиму найбільшого сприяння стосовно товарів з країни, що входить в 

інші зони преференційної торгівлі». Однак, держави – члени Митного 

союзу провадять єдину торговельну політику, а тому будь-які зміни 

одноосібно зі сторони Російської Федерації не допускаються.  У ст. 25 

Договору про Євразійський економічний союз зафіксовано застосування 

Єдиного митного тарифу Євразійського економічного союзу та інші 

спільні заходи регулювання зовнішньої торгівлі товарами з третіми 

сторонами, єдиний режим торгівлі товарами у відносинах з третіми 

сторонами, а також єдине митне регулювання. Наведені положення 

нібито унеможливлюють одностороннє застосування заходів з 

обмеження торгівлі, однак зазначено, що «держави-члени можуть в 

односторонньому порядку застосовувати у відповідь підвищення ставок 

ввізних мит» [38]. 

Згідно із законом 2006 р. «Про спеціальні економічні заходи», 

Російська Федерація залишила за собою право «застосовувати спеціальні 

економічні заходи у разі недружніх дій іноземної держави або її органів 
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і посадових осіб, що становлять загрозу інтересам та безпеці Росії» []. 

Торговельні заходи, до яких вдаватиметься Росія, можуть містити 

застосування антидемпінгових тарифів, зменшення імпорту харчових 

продуктів шляхом використання санітарних і фітосанітарних стандартів, 

зменшення використання трубопровідного транспорту на території 

України, обмеження на міграцію робочої сили тощо. У Додатку №6 до 

Договору про зону вільної торгівлі країн СНД (2011 р.) зазначено: якщо 

внаслідок участі окремих країн у зонах вільної торгівлі, митних союзах 

зростання імпорту відбуватиметься в обсягах, які завдають шкоди або 

загрожують завдати шкоди промисловості країн Митного союзу, то 

останній має право відновити режим найбільшого сприяння. Хоча зміст 

цього Додатка, як і ст.18 Договору, відповідає правилам СОТ, але в 

цьому контексті їх внесення до Договору може розглядатись як свідоме 

попередження, спрямоване проти підписання Україною Угоди про 

асоціацію з ЄС. Використання ж Україною механізму розв’язання 

торговельних спорів СОТ є доволі проблематичним, оскільки, по-перше, 

не всі країни СНД та Митного союзу є членами СОТ; по-друге, такі 

процедури в СОТ тривають іноді до 20 років. Водночас упроваджуючи 

обмежувальні торговельні заходи щодо української продукції, Росія 

повинна зважати також на можливі негативні наслідки цих заходів для 

внутрішнього ринку (обмеження асортименту, зростання цін, зменшення 

споживання, додаткові витрати на імпортозаміщення тощо) [145]. 

Членство Росії в СОТ забороняє їй використовувати деякі 

обмежувальні торговельні заходи, а Україна як член СОТ могла б 

удатися до міжнародних механізмів для розгляду політично 

мотивованих торговельних санкцій. Але Росія може вжити позазаконних 

заходів всупереч правилам СОТ. Зрештою, Україні важко робити вибір, 

знаючи про готовність російської сторони порушувати норми 

організації, до якої Росія щойно вступила.  
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Питанням імплементації Угоди про асоціацію Україна – ЄС була 

присвячена тристороння зустріч на міністерському рівні Україна – ЄС – 

Росія, яка відбулась 11 липня 2014 р. у Брюсселі. Тоді сторони 

домовились, що не пізніше 20 липня Росія надасть перелік своїх питань 

які її «турбують». 

Ще при розширенні ЄС у 2004 р. Російська Федерація намагалася 

переконати європейську спільноту у негативному впливі такого 

розширення на російську економіку. Основним аргументом Російської 

Федерації було те, що розширення ЄС може негативно позначитись на 

взаємній торгівлі між Росією та її традиційними «буферними» 

партнерами. Російські експерти в основному зосереджували увагу на 

таких негативних наслідках, як підвищення митних тарифів на окремі 

товари, кількісні обмеження і ускладнення транзиту товарів, а також на 

можливому зниженні конкурентоспроможності російських 

сільськогосподарських товарів внаслідок субсидування експорту нових 

країн – членів ЄС. 

Експерти ЄС, навпаки, відзначали лише на позитивні наслідки 

розширення ЄС (зниження мит, скасування кількісних обмежень). Ці 

розбіжності вдалося знівелювати в ході переговорів між ЄС та 

Російською Федерацією. Зокрема, були узгоджені такі позиції: 

1) середній рівень тарифів стосовно товарів російського 

походження, які імпортуються країнами ЄС знизився з 9% до 4%;  

2) збільшення квоти на певні товари російського експорту; 

3) обмежено антидемпінгові заходи країн ЄС щодо частини 

російського експорту; 

4) залишились чинними контракти на постачання ядерних 

матеріалів, укладені з країнами ЄС–10; 

5) відсутні будь-які обмеження на імпорт в розширений ЄС 

природного палива та електроенергії з Росії [9]. 
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Росія запропонувала свої поправки до Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС у документі під назвою «Пропозиції російської сторони 

щодо внесення поправок Угоди про асоціацію між ЄС та державами – 

членами ЄС, з одного боку, та Україною, з іншого боку, в цілях 

мінімізації ризиків, що виникають від набуття чинності зазначеної 

угоди». Пунктом першим Україні запропоновано виключити із взаємної 

лібералізації торгівлі з ЄС товари, перелік  яких викладено на 45 

сторінках. До переліку увійшли чистопорідні племінні тварини, молоко 

для немовлят, вино бургундське, сири та ін, усього 2376 тарифних ліній 

(із загальної кількості 11600), тобто більш ніж 20% товарів. Ця 

«пропозиція» нівелює саме поняття зони вільної торгівлі  [120]. 

Російські експерти також прогнозують, що зростання конкуренції 

буде відчутним для 230 категорій товарів із 4700 товарних категорій, що 

імпортуються з України, а це, своєю чергою, становить 5% загального 

експорту до України. 

Підписання Угоди про асоціацію призведе до україно-російської 

конкуренції у сфері чорної металургії. Часткова переорієнтація 

українського експорту сільськогосподарської та харчової промисловості 

допоможе утримувати свої позиції на ринках країн – членів ЄС та на 

російському ринку. 

Експерти відзначають і високий рівень конкуренції для російських 

компаній на ринках як України, так і країн – членів ЄС, однак 

зазначають, що загалом вагомого негативного впливу на російську 

економіку це не матиме. 

За офіційними оцінками російського уряду, обнуління мит на 

імпорт європейських товарів в Україну загрожує їх реекспортом на 

російський ринок. Від зміни режиму торгівлі, за оцінками Міністерства 

економіки, може постраждати близько третини обігу, до «найбільш 

чутливих» відносять 144 товарні групи, включаючи продукцію харчової 
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промисловості, хімічної промисловості, машинобудування тощо. 

Сумарні втрати російських виробників можуть сягнути 100 млрд руб. 

[8]. 

Пункт 4 московських «Пропозицій», передбачає, що Угода 

повинна «гарантувати право України на збереження та поглиблення 

наявних форматів співтовариства з Росією у митних питаннях а також не 

повинна перешкоджати укладанню нових двосторонніх угод і 

домовленостей між Україною та Російською Федерацією з митних 

питаннь без проведення консультацій та дозволів з боку ЄС». За змістом 

цей пункт є дискримінаційним, оскільки з нього випливає, що Україна 

має прийняти поправки Росії, а Росія повинна ухвалити рішення лише 

після консультацій з ЄС. 

У вересні 2003 р. Генеральний директорат з питань торгівлі 

Європейської Комісії підготував документ під назвою «Реакція на 

проект Угоди про формування Єдиного економічного простору Росії 

(ЄЕП), України, Білорусі та Казахстану», в якому підкреслюється: якщо 

ЄЕП залишиться на етапі зони вільної торгівлі, то змін у торговельній 

політиці ЄС щодо України не відбудеться; якщо ЄЕП вийде на етап 

митного союзу, від України зажадають виплати компенсацій членам 

СОТ, у тому числі ЄС, оскільки зобов’язання України стосовно 

двостороннього доступу до ринків значно перевищують зобов’язання 

інших трьох країн, зокрема Росії. 

В угодах про вільну торгівлю  (про створення зон вільної торгівлі)  

держави-учасниці погоджуються взаємно скасувати чи зменшити значну 

кількість мита. Попри це, вони зберігають свою автономну зовнішню 

торговельну політику стосовно третіх країн.  Застосування узгоджених 

ставок мита для конкретної країни вимагає запровадження досить 

дорогої та складної системи визначення країни походження відповідного 

товару. 
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Російська сторона висловила побоювання, що інтеграція України 

до Європейського Союзу автоматично нівелює її вступ до митного 

союзу Російської Федерації, Білорусі та Казахстану. Однак, ні Угода про 

партнерство і співробітництво, ні Угода про асоціацію України з ЄС, не 

містять статті, яка б перешкоджала торговельним відносинам у межах 

зон вільної торгівлі з іншими інтеграційними угрупованнями. Водночас, 

якщо Україна стане членом Митного союзу Росії, Білорусі та 

Казахстану, то змушена буде застосовувати спільне ввізне мито на 

імпортні товари без права їх перегляду. 

Унікальність Угоди про асоціацію 2014 р. полягає в тому, що вона 

не перешкоджає збереженню або встановленню митних союзів, зон 

вільної торгівлі або домовленостям про прикордонну торгівлю, за 

винятком тих випадків, коли вони суперечать торговельним домовленос-

тям, передбаченим цією Угодою. 

Ситуація одночасної участі у двох «зонах вільної торгівлі» не є 

чимось новим. Так, США, Мексика та Канада, що є членами 

Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА),  мають угоди 

про зону вільної торгівлі з іншими країнами. США підписали угоди про 

зону вільної торгівлі з Австралією, Чилі, Південною Кореєю та іншими 

країнами, Мексика – з країнами Центральної та Південної Америки, 

Європи, Канада має підписані угоди з Ізраїлем, Коста-Рикою, Чилі. З 

2004 р. ще одним успішним прикладом став Єгипет: ця країна – 

учасниця Великої арабської зони вільної торгівлі має зону вільної 

торгівлі і з ЄС, для якої передбачений чотирнадцятирічний перехідний 

період. Починаючи з 2007 р. Єгипет уклав угоди з Європейською зоною 

вільної торгівлі, включаючи Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та 

Швейцарію. Отож, наявність усіх цих угод свого часу не завадила 

розпочати процес створення зони вільної торгівлі з Єгиптом [230].
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Тарифна політика Митного союзу на 92% формувалася на основі 

російської системи митних тарифів, тому сьогодні між цією системою та 

українською, адаптованою п’ять років тому до СОТ, є серйозні 

диспропорції. Порівняння середніх ввізних мит МС і середніх зв’язаних 

мит України засвідчує на значну відмінність у рівнях тарифного захисту. 

Він є вищим у випадку МС для 13 з 16 секторів економіки. Середній 

митний тариф України майже вдвічі нижчий за середній тариф Митного 

союзу. У разі приєднання України до Митного союзу підвищення рівнів 

тарифного захисту за низкою товарних груп призведе до порушення 

взятих під час приєднання до СОТ зобов’язань щодо зв’язування рівнів 

тарифного захисту. Вищі імпортні тарифи в Митному союзі означають, 

що Україна (в разі приєднання до МС) стикнеться з вищою вартістю 

імпорту з третіх країн, зростанням інфляції і змінами регіональних 

торговельних потоків на користь Росії, Білорусі та Казахстану [24]. 

Після ратифікації Угоди про асоціацію українські експортери 

матимуть  ширший доступ до ринків ЄС (завдяки зниженню ввізного 

мита). З українського боку ввізні мита будуть знижуватися поступово. 

Україні було надано можливість адаптації українських 

товаровиробників. Митні ставки будуть знижуватися асиметрично, що 

найбільш вигідно для України. Перехідний період, який повинен 

завершитися повною лібералізацією, для ЄС становитиме 7 років, а для  

України – 10 років, лібералізація тарифів з боку ЄС також 

відбуватиметься прискореними темпами, тоді як Україна також 

лібералізує більшість своїх тарифів пізніше. Побоювання Росії щодо 

негативного впливу на взаємну торгівлю не має економічно 

обґрунтованого підгрунття, оскільки в Угоді немає жодної статті, яка б 

стосувалась російсько-українських товарних потоків і впливу на них. 

За словами голови Представництва Європейського Союзу в 

Україні Я. Томбінські, Україна надасть негайні преференції лише 52,6% 
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усього обсягу експорту сільськогосподарської продукції з ЄС, тоді як 

ЄС надасть негайні преференції 82,2% українського експорту 

сільськогосподарських товарів. Товари, яких стосуються тарифні квоти 

(TRQs), становлять 17,8% вартості українського експорту до ЄС 

(протягом референтного періоду) і лише 4% - експорту ЄС до України. 

Окрім цього, для 10,6% експорту ЄС Україна запропонувала лише 

часткову лібералізацію [101]. 

Негайні преференції передбачаються також лише для 49,2% 

експорту обробленої харчової продукції, тоді як ЄС надасть негайних 

преференцій 83,4% українського експорту цих товарів. Крім того, ЄС 

запропонував тарифні квоти Україні на товари, що становлять 15,9% 

вартості українського експорту до ЄС (за референтний період). На 6,1% 

експорту ЄС Україна запропонувала лише часткову лібералізацію. 

Після семирічного перехідного періоду частка експорту ЄС, що 

отримає преференції для доступу до ринку України, зросте до 96%. 

Автомобільний сектор (автомашини), на який припадає 4% експорту ЄС 

до України, матиме особливо тривалий десятирічний перехідний період; 

після цього існуватиме можливість застосовувати додаткові запобіжні 

заходи ще протягом 5 років. Отже, порівняно з календарем скасування 

мит Євросоюзу, за яким 94,7% тарифів будуть лібералізовані одразу, 

Україна дістає значні переваги. Згідно зі ст. 44 розділу 4, Україна має 

право застосовувати захисні заходи у формі вищої ставки ввізного мита 

до легкових автомобілів у разі, якщо кількість імпортованого до України 

товару значно збільшиться в абсолютних або відносних показниках 

національного виробництва. Максимальний рівень спеціального мита 

дорівнюватиме 10%. Винятком є перший рік після набуття чинності 

угодою, строк чинності положення – 15 років. 

У своїх зауваженнях Росія доводить, що обнуління імпортних мит 

у торгівлі України та ЄС призведе до того, то зростання імпорту з країн 
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ЄС витіснятиме з українського ринку як українську продукцію, так і 

російську експортну продукцію, яка сьогодні надходить до України. 

Внаслідок цього обсяг російського експорту в Україну знизиться, а 

українська продукція, яка нібито стане «непотрібною» на національному 

ринку, надходитиме на ринки країн Митного союзу, що, своєю чергою, 

буде певним тиском на російські компанії.  

Побоюються в Росії і того, що не адаптовані до європейських 

стандартів товари будуть експортуватись на ринок Росії. Однак, 

запобігти цьому дасть змогу положення Угоди про асоціацію про захист 

найчутливіших галузей, який відбуватиметься через запровадження 

тарифних квот і зобов’язань щодо часткової лібералізації тарифів 

протягом перехідного періоду. 

Російська сторона стверджує, що після підписання Угоди про 

асоціацію, в Україну прийде європейський капітал, почнеться бум 

виробництва, збільшиться експорт товарів з України до Росії, що 

завдасть російським підприємствам шкоди. За правилами СОТ, якщо із 

значним зростанням імпорту постає загроза для національних 

продуцентів, треба не виходити із зони вільної торгівлі, а застосовувати 

захисні заходи для конкретного виробника. Досвід Мексики, яка має 

угоду про ЗВТ як із США, так і з ЄС, свідчить, що побоювання Росії 

пов'язані тільки з політичними аспектами [45]. 

Москва має стійке переконання, що після зниження або скасування 

імпортних тарифів європейські товари заполонять Україну, отже, як 

наслідок, відбудеться значне погіршення умов для російського експорту 

на українському ринку, а витіснена європейцями українська продукція 

заповнить російський ринок. Однак, те, що після вступу до СОТ Україна 

лібералізувала торгівлю для більш ніж 150 країн світу, не викликало 

занепокоєння в Росії. На сьогодні середній імпортний тариф України 

становить 3,8%, а отже, різких коливань цього показника не очікується, 
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що, своєю чергою, не спричинить інтенсивного припливу іноземних 

товарів на територію України, і «прогнозованого» витіснення 

українських товарів на російський ринок теж не відбудеться. 

Згідно з Угодою про асоціацію з ЄС, визначення країни 

походження товарів, що експортуються з України, матеріали, деталі та 

компоненти, що походять з країн Євросоюзу, будуть вважатися 

українськими. Тому за недобросовісного використання цього положення 

через Україну європейська продукція безмитно буде надходити на ринок 

Російської Федерації [60, С.147]. 

Усі заборони на ввезення до Росії українських товарів офіційно 

обґрунтовані порушенням санітарних норм і стосуються обмеженого 

переліку товарів. Експортна блокада України – це лише спроба Москви 

змусити її відмовитись від підписання Угоди про асоціацію з ЄС. 

Побоювання Росії щодо засилля українських (і на їх думку) 

неякісних товарів на ринку Росії внаслідок відкриття українських 

кордонів для товарів ЄС теж не має економічного підтвердження. На 

сьогодні частина стандартів і норм ЄС вже активно застосовується щодо 

українських товарів, решту будуть впроваджуватися поступово протягом 

перехідного періоду. За рахунок скасування (одномоментного чи 

поступового) європейських мит і квот на українські товари загостриться 

конкуренція між Російською Федерацією та Україною за поставками 

чорних металів і виробів з них, рослинної олії, зерна тощо (табл.2.14).  

Збереження Росією режиму вільної торгівлі з Україною та режиму 

найбільшого сприяння з ЄС за безмитних поставок з ЄС в Україну буде 

спричиняти масові поставки в Росію з українського напрямку для 

уникнення обмежень і митних платежів таких європейських товарів, як 

молокопродукти, овочі, фрукти, рослинна олія, жири, крохмаль, 

кондитерські ивроби,  меблі, сільськогосподарська техніка. 

\ 
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Таблиця 2.13 

Негативні наслідки підписання Угоди про Асоціацію між ЄС та 

Україною для Російської Федерації (складено автором) 

Негативний вплив на експорт РФ Негативний вплив на імпорт РФ 

Зниження експорту ліків з РФ до 

України 

Наплив європейських товарів без 

сплати мита (молоко, сири, олія, жири, 

меблі, сільськогосподарська продукція 

тощо) 

Зниження експорту хімічної продукції Засилля російського ринку 

українськими 

неконкурентоспроможними товарами 

Обмеження експорту ядерного палива, 

продукції електробудування 

Імпорт товарів українського 

походження, що не відповідають 

нормам і правилам ЄС 

Зниження активності банківської 

діяльності на території України 

Можливий розрив коопераційних 

зв’язків у машинобудуванні 

Зростання витрат на переорієнтацію 

експортерів з українського ринку на 

інші потенційні ринки 

Негативні наслідки для імпорту у ВПК 

Росії (1/4 російських підприємств ВПК 

мають коопераційні зв’язки з 

Україною), втрата російських 

замовлень для підприємств ВПК може 

зумовити їх  повне закриття  

Перехід України на європейські 

стандарти призведе до зниження 

конкурентоспроможності російського 

несировинного експорту на 

українському ринку 

Застосування торговельних воєн 

стосовно українського експорту до 

Росії 

Зниження надходжень прямих 

іноземних інвестицій в Україну через 

труднощі для ведення бізнесу в 

Україні  

Зростання витрат на якість митного 

адміністрування для визначення країни 

походження товару 

Загроза експропріації або 

націоналізації без компенсації активів, 

вкладених в економіку України 

Негативний вплив на імпорт озброєння 

та технології  в Росію (багато 

комплектуючих постачаються з 

України). Збройне ембарго забороняє 

країнам ЄС продаж і постачання в 

Росію озброєння та обладнання всх 

видів (боєприпаси,  військове 

обладнання, транспортні засоби,  

запасні частини), а також технічна 

допомога пов’язана з військовою 

діяльністю  
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                               Продовження табл. 2.14 
Санкції з боку США та європейських 

країн, спрямовані на постачання 

озброєння та військової техніки з Росії 

(відповідальність РФ перед третьою 

стороною) 

Зростання імпортозаміщення в 

оборонно-промисловому комплексі 

 Зростання значних загроз для космічної 

галузі (з 206 імпортуючих 

найменувань, лише 58 мають російські 

аналоги). За даними Роскосмосу розрив 

кооперації з Україною вимагатиме 

вкладень у розмірі 33 млрд руб. 

Загроза подання європейськими 

партнерами багатомільйонних позовів 

до «Газпрому» у разі зриву поставок 

газу через Україну  

 

Заміщення російського газу 

поставками з інших країн та 

зменшення його частки на ринку 

України (до 30-40%) 

 

Перехід систем безпеки українських 

АЕС на систему безпеки ЄС, що 

заблокуює будівництво нових та 

експлуатацію діючих реакторів 

російського типу в Україні 

 

 

 

На думку російських експертів, ще однією проблемою стане 

застосування ветеринарних, санітарних і фітосанітарних норм у 

зовнішній торгівлі, оскільки ці норми  ЄС значно відрізняються від 

норм, чинних у державах Митного союзу. Прийняття Україною 

фітосанітарних норм  ЄС викликає занепокоєння щодо можливості 

появи на російського ринку товарів, які містять генетично  модифіковані 

організми (ГМО) [60, с.144-145]. 

Перейшовши на нові стандарти, українські підприємства не 

зможуть експортувати комплектуючі товари машинобудування у Росію, 

оскільки вони не будуть сумісними з російськими. Припинення 
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постачання українських комплектуючих для оборонної, військово-

транспортної та космічної галузей змусить Росію шукати нові шляхи 

імпортозаміщення [60, с.144]. 

Стандарти ЄС жодним чином не перешкоджають торгівлі і не 

постають торговельними бар’єрами у взаємній торгівлі між Росією та 

країнами ЄС. Українські компанії продовжують активно співпрацювати 

з російськими і після підписання Угоди про асоціацію. Так у 2012 р. 

експорт країн ЄС до Росії становив 152,4 млрд дол. США, а України до 

Росії – 17,6 млрд дол. США  (рис.2.3).  

 

 
 

Рис. 2.3. Торгівля України з ЄС та Росією у 2001-2013рр. [251; 36] 

 

Однак цю співпрацю можуть ускладнювати так звані штучні бар’єри 

зумовлені політично вмотивованими заборонами та обмеженнями.  

Запровадження стандартів ЄС для українських товарів лише сприятиме 

поліпшенню якості продукції, що, своєю чергою, знівелює так звані 
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торговельні війни (заборони), які свого часу Росія провадила щодо 

України (молочна галузь, тваринництво тощо).  

Водночас стандарти ЄС є більш вимогливими і більш 

конкурентними. Із 27 тис. чинних в Україні стандартів до європейських 

адаптовано майже 7,5 тис., тобто близько 25%. У нас існує 44 технічні 

регламенти, і всі вони побудовані на європейських стандартах. 

Українського виробника, який не зможе вийти на рівень економічних 

стандартів ЄС, держава повинна буде захищати, використовуючи певні 

інструменти тарифного і кількісного регулювання імпорту.  

Вітчизняні підприємства повинні якнайшвидше адаптуватись до 

європейської системи реєстрації, оцінки та авторизації хімічної  

продукції (REACH).  Згідно з цією системою, хімічні речовини без 

реєстрації будуть розглядатися як недозволені для виробництва, 

імпорту, продажу і використання на території  країн Євросоюзу. 

Зокрема, чинність цієї умови поширюється на продукцію практично всіх 

базових галузей промисловості, включаючи чорну та кольорову 

металургію, хімічну, машинобудівну та інші галузі, або майже на всю 

промислову продукцію, що експортується до ЄС. Наприкінці 2005 року 

сторони погодили окремий план дій щодо вільного переміщення 

промислової продукцїі, який передбачав приєднання України з 2011 р. 

до Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислової продукції 

(АСАА). Втілення цієї домвленості дозволило б безперешкодно 

постачати вітчизняні промислові вироби до країн – членів ЄС, 

Європейської економічної зони, а також Середземномор'я без 

проходження додаткових  процедур тестування на відповідність 

стандартам ЄС. На сьогодні сторони досягли помітного прогресу 

стосовно запровадження в Україні необхідних технічних регламентів.  

Починаючи з 2012 р. спостерігається падіння активності торгово-

економічних зв'язків між Росією та Україною (рис.2.3). Початок цьому 
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поклало обвинувачення Росією українських виробників сиру в експорті 

недоброякісної продукції, яка нібито містила пальмову олію та 

антибіотики. Як наслідок 70% експорту до Росії українського сиру було 

призупинено. «Сирна війна» завдала суттєвих збитків українським 

товаровиробникам: у 2012 р., Україна поступилася на російському ринку 

Білорусі, а також великим російським компаніям, які виробляли молочну 

продукцію (табл. 2.13).  

 

Таблиця 2.14. 

Товарообіг РФ – ЄС, України – ЄС, РФ – України, млрд дол 

Рік Росія – Україна ЄС - Україна  Росія – ЄС 

 експорт Імпорт Експорт Імпорт експорт Імпорт 

2000 5,8 3,5 5,0 4,4 58,7 20,9 

2001 5,8 3,6 6,3 5,3 59,0 28,3 

2002 6,3 3,1 7,4 6,3 61,2 32,6 

2003 8,6 4,3 10,1 7,4 79,9 42,1 

2004 11,7 5,8 13,2 10,5 104,4 57,2 

2005 12,8 7,5 16,5 10,8 139,9 70,6 

2006 13,8 8,7 22,9 12,4 176,9 90,9 

2007 16,8 12,7 33,7 17,0 198,0 122,3 

2008 19,4 15,7 37,1 21,2 255,4 155,0 

2009 13,2 8,5 19,4 11,0 160,8 91,7 

2010 22,2 13,4 23,0 14,2 212,8 114,0 

2011 29,1 19,8 26,8 21,0 277,3 136,9 

2012 27,4 17,6 30,6 18,9 276,5 158,6 

2013 23,2 15,1 31,8 18,3 274,2 159,0 

Джерело: [251; 36] 

 

У середині серпня 2013 р. Росія несподівано розв'язала тотальну 

торгову війну з Україною. З 00:00 годин 14 серпня Митна служба Росії 

включила до переліку «ризикових» усіх без винятку українських 
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експортерів, що фактично заблокувало весь український експорт. Втрати 

українських виробників до кінця року в Федерації роботодавців України 

оцінили в 2 - 2,5 млрд дол. У такий спосіб Москва намагалася вже тоді 

примусити Київ вступити до Митного союзу і зірвати підписання Угоди 

про асоціацію з ЄС. Незмінність намірів РФ засвідчили наступні кроки: 

січень 2006 р. – заборона на ввезення усіх видів продукції тваринництва 

з України; жовтень 2010р. – заборона на ввезення українського м’яса, 

молока і курятини; червень 2011 р. – запровадження мит на українські 

метали та труби, підвищення митних зборів на овочі, заборона на 

ввезення кондитерських виробів; лютий 2012 р. – заборона на ввезення 

українських сирів; червень 2012 р. – часткова заборона на ввезення 

м’яса; вересень 2012 р. – заборона на ввезення молочної продукції; 

липень 2013 р. – скасування квот на безмитну поставку труб, заборона 

на ввезення продукції компанії «Roshen»; серпень 2013 р. – обмеження 

на митниці для всіх українських експортерів; жовтень 2013 р. – заборона 

ввезення м’яса, заборона імпорту вагонів. 

Торгові війни між Україною та РФ мають цілком об’єктивні 

причини, водночас в українсько-російських торгових конфліктах дуже 

часто і чітко простежується політичне підгрунття. Росія використовує їх 

як засіб тиску та схиляння України до певних політичних рішень. Адже 

проголошений Україною курс на європейську інтеграцію суперечить 

пріоритетним завданням Російської Федерації – побудови могутньої 

євразійської держави [97]. 

Якщо імплементація Угоди про Асоціацію розпочнеться раніше 

ніж у 2016 р. Росія планує запровадити мита на 174 товарні позиції, 

наприклад, на м’ясо  та м’ясопродукти мито у розмірі 0-80%; на овочі та 

фрукти – 0-15%; на молоко та молочні продукти – 5-22,5%; на злаки та 

хлібобулочні вироби – 0-22%; на масло та жири – 5-18,3%; на алкоголь і 

тютюн – 5-27,5%, або 1 євро за літр; на товари хімічної промисловості – 
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0-18%; на будматеріали та меблі – 0-18,6%; на метали та вироби з них – 

0-19%;  на продукцію машинобудівної промисловості – 0-25%. Такі 

заходи спричинять значне скорочення експорту української продукції в 

Росію внаслідок зростання цін і, як наслідок, зниження 

конкурентоспроможності [190]. 

 

 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Аналізуючи основні підходи до визначення сутності бар’єрів 

міжнародної економічної інтеграції слід зазначити, що дослідники 

здебільшого розглядають і державу, і приватних осіб як суб’єктів, що 

встановлюють обмеження.  

На нашу думку, під політико-економічними бар’єрами слід розуміни 

об’єктивні чи суб’єктивні фактори, що виникають через певні відмінності 

у політичних і економічних системах, різницю в економічному розвитку, 

політичні суперечності, неузгодженість економічних інтересів і 

геоекономічну невизначеність і перешкоджають процесові міжнародної 

економічної інтеграції, ускладнюючи або сповільнюючи його; 

Поділяючи політико-економічні бар’єри на значущі, незначущі і 

нейтральні, ми розмежуємо їх також на суб’єктивні та об’єктивні, які не 

залежать від волі держави. 

До суб’єктивних значущих відносимо (тарифні заходи, митні 

платежі та збори; податки, пов’язані з міжнародною торгівлею; кількісні 

заборони, квоти; добровільні обмеження; технічні бар’єри; корупція; 

ліцензування. 
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До суб’єктивних незначущих належить включити процедури 

застосування антидемпінгового/компенсаційного законодавства, 

субсидії. 

Суб’єктивними нейтральними є: державні закупівлі, макроекономічна 

політика, інвестиційні заходи пов’язані з торгівлею. 

До об’єктивних перешкод міжнародної економічної інтеграції ми 

відносимо - значущі: торговельні війни, воєнні дії, дискримінаційні 

міжнародні угоди. До незначущих належить політичний тиск. 

Нейтральними можна вважати фізичні бар’єри. 

Розробка агрегованого індекса, що оцінює висоту торовельних 

бар’єрів ускладнена різнорідністю самих бар’єрів (мита, квоти, субсидії, 

ліцензування, технічні бар’єри, антидемпінгові процедури тощо).  При 

цьому відносно кожного товару застосовуються спеціальні набори 

інструментів. 

У нашій дисертаційній роботі досліджуючи вплив політико-

економічних чинників міжнародної економічної інтеграції на економічне 

зростання, ми тестуємо низку ефектів взаємодії основних інституційних 

чинників з показниками імпорту, експорту, прямих іноземних 

інвестицій, міжнародного обміну правами інтелектуальної власності та 

міжнародних програм допомоги. У підсумку ми можемо припустити 

існування деяких синергетичних ефектів одночасного удосконалення 

інституцій і лібералізації торгівлі. 

Результати оцінювання моделей підтверджують, що капітал, робоча 

сила та якість інституцій є важливими чинниками економічного 

зростання у постсоціалістичних країнах, причому в багатьох 

специфікаціях моделей коефіцієнт інституцій більший від коефіцієнтів 

базових факторів капіталу і робочої сили. Отже, удосконалення 

інституцій є важливим чинником розвитку для досліджуваних країн, а 
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слабкі інституції постають головними бар’єрами на шляху зростання 

економіки за умов інтеграції у міжнародну економіку.   

Аналіз ролі специфічних інституцій в економічному зростанні країн 

засвідчує, що показники свободи від корупції та свободи торгівлі є 

статистично й економічно значущими головно для країн ЦСЄ і СНД, які 

не є членами ЄС. Цим країнам доцільно сконцентрувати зусилля на 

удосконаленні інституцій у торговельній сфері і подоланні корупції.  

Водночас для обох груп досліджуваних країн (що належать до 

інтеграційного угруповання та тих, що прагнуть інтегруватися) важливу 

роль у зростанні ВВП відіграє зовнішня торгівля, при чому для країн 

ЦСЄ та СНД, які не набули членства в ЄС, особливого значення набуває 

їх експортна діяльність. Крім того країни, які не є членами ЄС, значно 

більше виграють від міжнародних програм допомоги від іноземних 

донорів та Європейських інституцій, ніж країни – нові члени ЄС.   

Важливим об’єктивним бар’єром інтеграції України до ЄС є 

російський чинник, що має радше політичне, аніж економічне 

підґрунття. Росія офіційно застерегла Україну від підписання торгової 

угоди про співпрацю з Європейським Союзом, заявивши, що завдасть 

удару у відповідь торговими обмеженнями. Можемо говорити про те, що 

погіршення відносин з Росією та країнами СНД, а також воєнні дії на 

сході України, сьогодні є головною причиною стримування інтеграції 

України до ЄС. Основним важелем впливу Росії на Україну залишається 

її енергетична залежність, що перетворилась на політичну перешкоду 

інтеграційного процесу України. 

Бар’єром на шляху вступу України до ЄС постала проблема 

територіальної цілісності країни. Україна повинна відповідати вимогам 

ст.31 Копенгагенських критеріїв, що стосується зовнішньої та 

безпекової політики. Для виконання цієї умови Україна повинна 
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гармонізувати свою політику у галузях з політичними деклараціями та 

угодами ЄС.  

Отримані у другому розділі результати дисертаційної роботи, які 

характеризуються науковою новизною частково висвітлені у працях 

автора [103; 104; 105; 106; 107; 109; 112; 114]. 
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Розділ 3 

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИХ БАР’ЄРІВ У 

ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС 

 

3.1. Теорія «нової географії» П. Кругмана в контексті інтеграції 

України до ЄС 

Першою просторовою теорією економіки прийнято вважати 

модель «ізольованої держави» І. Г. фон Тюнена (1826), описану у його 

праці «Ізольована держава стосовно сільського господарства та 

національної економіки» [244]. Графічно модель представлена у формі 

концентричних кіл, кожне наступне з яких охоплює попереднє і 

позначає використання земель навкруги ринкового центру: 

- 1-ше концентричне коло – «вільне» господарство. Присутнє 

малорентабельне рослинництво та продукти, що швидко псуються. 

Транспортування надто здорожчує вартість такої продукції; 

- 2-ге концентричне коло – лісове господарство, що постачає свою 

продукцію у «центр» (1-ше коло); 

- 3-тє концентричне коло – господарство з типовим сівозмінним 

циклом; 

- 4-те концентричне коло – семипільне господарство, головною 

продукцією цього кола є зернові, землі використовуються менш 

інтенсивно, аніж у попередньому колі; 

- 5-те концентричне коло – класичне трипільне зернове 

господарство; 

- 6-те концентричне коло – екстенсивне тваринництво, 

землеробство лише у споживчих цілях. 

У підставі цієї моделі І. фон Тюнен описав поєднання та взаємодію 

трьох факторів розміщення виробництва: ціни на сільськогосподарську 

продукцію, ренти та відстані до ринку. 
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Головними висновками І. Тюнена є заперечення існування 

абсолютно вигідного використання земель, оскільки воно залежать від 

природних, соціальних та економічних умов. Віддаленість від «центру» 

спричиняє екстенсивність систем землеробства, підвищує вартість 

транспортування та вартість одиниці продукції, хоча ринкова вартість 

зерна залишається приблизно однаковою у всіх системах використання 

земель. 

Спираючись на вектор «центр – периферія» французький учений 

Ф. Бродель описав три ареали «світу економіки»: «вузький центр, 

другорядні області та зовнішні окраїни». 

У «центрі» концентрація капіталу, товарів, робочої сили є 

найбільшою, причому спрямованість їх потоків визначає характер 

взаємодії між центральними та периферійними структурами, 

перетворюючи простір на своєрідне силове поле. «Периферія» імпортує 

капітал, конвертуючи його у дешеві ресурси та дешеве споживання. 

«Центр» нав’язує «периферії» свої ціннісні стандарти, внаслідок чого ті 

отримують статус «таких, що розвиваються» [5]. 

В. Крісталлер (1933) у своїй праці «Центральні місця у Південній 

Німеччині» описав просторові закономірності розміщення міст, які 

необхідно враховувати при удосконаденні територіальної організації 

суспільства та адміністративно-територіального поділу Німеччини [61]. 

Під «центральним місцем» В. Крісталлер розумів велике місто, 

мегаполіс, який усім необхідним забезпечують міста, що розташовані 

навколо. У моделі В. Крісталлера дрібні поселення позначені як 

розміщені досконало рівномірно комірки, що утворюють мережу 

правильних трикутників і зони збуту товарів.Навколо будь-якого центру 

завжди є залежна від нього однакова кількість «комірок» (поселень). 

Учений також запровадив у науковий обіг поняття «радіус реалізації 

послуг і товарів», що має нижню межу рентабельності та раціональності 
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виробництва, а також виокремив три рівні поселень: поселення 

орієнтоване на збут; орієнтоване на транспорт; адміністративно 

орієнтоване. 

Концепцію «центр – периферія» в класичному вигляді 

сфлормулював Дж. Фрідман (1966) у праці «Політика регіонального 

розвитку: досвід Венесуели» [174]. У моделі Дж. Фрідмана «центром» 

виступає розвинене місто з новітніми технологіями, а «переферією» є 

віддалені або слаборозвинені території навколо, які постачають центру 

ресурси і водночас виступають споживачами новітніх технологій. 

Учений також запровадив поняття «напівпериферійні регіони», якими 

вважав колишні центри з застарілою технологією. 

Дж. Фрідман виокремив чотири типи економічних районів: 

- райони-ядра – високорозвинені галузі економіки, високі 

технології, швидкі інноваційні нововведення; 

- райони з периферійним розташуванням, що швидко розвиваються і 

користають з нововведень районів-ядер; 

- райони нового освоєння територій; 

- депресивні райони – малорозвинені райони віддаленої периферії. 

Відносини «центр – периферія» Дж. Фрідман поділяє на чотири 

стадії: 

a. територія країни має певну кількість районів-ядер з певними 

сферами впливу 

b. найбільш вагоме ядро формує навколо себе поляризований 

район з обширною периферією; 

c. периферійні райони, що переростають у регіональні ядра; 

d. міжпериферійні відносини.  

Ж. - Ф. Тисс описує економіку з двома регіонами та двома 

факторами виробництва [124]: один фактор виробництва 

(некваліфікована робоча сила) просторовий і нерухомий, 
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використовується як ресурс у традиційному секторі; другий фактор 

(кваліфікована робоча сила) є просторово мобільним і використовується 

як ресурс у промисловому секторі. У так званій моделі «центр – 

периферія» діють два основні ефекти: один стосується фірм, інший – 

працівників. Учений припускав існування двох різних за величиною 

регіонів, у більшому з яких існує високий попит на промислові товари, 

що тягне за собою збільшення кількості фірм з вищою заробітною 

платою працівників. Унаслідок збільшення кількості фірм зростає 

асортимент продукції місцевого виробництва. Такий регіон приваблює 

нову хвилю працівників, що спричиняє процес кумулятивної 

причинності, який призводить до скупчення фірм і кваліфікованих 

працівників в одному регіоні – «центрі», тоді як другий регіон 

перетворюється на «периферію». 

П. Кругман продемонстрував, як ефект масштабу у виробництві 

поряд із потягом споживачів до різноманітності може сприяти торгівлі 

між країнами, які є ідентичними з позицій технології та забезпеченості 

факторами виробництва [194].  

На сучасному світовому ринку цілком можливою є ситуація, за 

якої великі держави з низьким доходом отримують більшу вигоду від 

торгівлі, ніж малі з низьким доходом. Якщо, наприклад, розширюється 

торгівля товарами, виробництво яких залучає зворотні потоки, що 

зростають від масштабу, то великі країни отримують перевагу, оскільки 

їх більш місткі внутрішні ринки полегшують реалізацію від масштабів 

виробництва [37]. 

Теорія масштабу припускає існування двох країн, однаковим 

співвідношенням факторів виробництва, однаковими технологіями та 

однаковими смаками споживачів.  Припустімо, що країна А виробляє 

товар а за великого внутрішнього ринку, а країна Б виробляє товар б за 
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малого внутрішнього ринку. Ефект масштабу у торгівлі між цими двома 

країнами зображені на рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.1. Ефект масштабу у міжнародній торгівлі [ 117, с.121] 

 

Країна А  виробляє товару а (0-G) за одиничних витрат (0-С). 

Водночас країна Б виробляє товару б  у меншій кількісті (0-F) за 

одиничних витрат (0-К). Країна Б має перевагу у товарі б, що базується 

на ефекті масштабу. Країна А експортує товар а у країну Б, а імпортує 

продукцію з країни Б, в якій країна А має порівняльну перевагу. Щоб 

ліквідувати порівняльну перевагу товарів країни, А виробники в країні Б 

були б змушені інвестувати в устаткування, це дало б змогу досягти 

ефекту масштабу, який мають виробники в країні А. Ефект масштабу 

може створити спеціалізація, оскільки більший масштаб може 

забезпечити більш продуктивне використання специфічних факторів 

виробництва. 
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Суть теорії ефекту економічного масштабу, запропонована у 80-х 

роках економістами П. Кругманом та К. Ланкастером, полягає в тому, 

що із збільшенням розмірів організації і кількості продукції, що 

виробляється, витрати на одиницю продукції зменшуються. 

Довгострокові середні витрати скорочуються із збільшенням обсягу 

виробництва продукції.  Теорією також припускається, що 

забезпеченість країн факторами виробництва є приблизно однаковою, а 

торгівля між ними буде вигідною при спеціалізації тих галузей, в яких 

спостерігається ефект масового виробництва. Однак, на думку вчених, 

цей ефект масового виробництва існує лише за умови великого ринку. 

Саме, таким ринком на сьогодні може бути ринок, який утворився 

внаслідок економічної інтеграції країн. На цьому ринку товари будуть 

продаватись у більшій кількості, але за меншими цінами. 

Загальний інтегральний ефект міжнародної економічної інтеграції 

– це сукупність різноманітних ефектів як у короткостроковому, так і в 

довгостроковому періодах [86]. Крім переваг, пов’язаних із 

урегулюванням торгових балансів, країни отримують вигоди від 

спеціалізації, економії на масштабах і зростання добробуту. На думку А. 

І. Мокія, О. Т. Чорного та В. О. Юзби, економія на масштабі прямо 

пов’язана з розмірами ринків, які збільшуються вже зі створенням зони 

вільної торгівлі, митного союзу. Скорочення витрат і відповідне 

зниження цін на товари сприяє зростанню як внутрішнього, так і 

зовнішнього попиту, що, своєю чергою, стимулює інноваційну 

діяльність і зумовлює загальне прискорення економічного зростання . 

Ще однією перевагою вони вважають пожвавлення міжфірмової 

конкуренції внаслідок усунення торговельних бар’єрів. Максимізація 

перелічених ефектів досягається в масштабах функціонування єдиного 

внутрішнього ринку інтеграційного об’єднання, економічного та 

валютного союзу.  
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І. Ліщинський відзначає таку закономірність: що сильніше 

проявляється позитивний ефект масштабу, то більше виникає стимулів 

до агломерації [71]. Фірми намагаються зменшити свої витрати шляхом 

укрупнення виробництва та його розміщення поруч із найважливішими 

постачальниками. 

Головними мотивами створення інтеграційних структур, на думку 

Є. Ленського, є такі: отримання додаткових переваг через концентрацію 

виробництва та накопичення загального досвіду; монополістичні 

привілеї та переваги; зниження витрат на розвиток підприємства 

(економія на масштабі) [67]. 

Теорії Д. Рікардо та Е. Хекшера – Б. Оліна пояснюють існування 

міждержавних відмінностей по-різному: згідно з Д. Рікардо, порівняльні 

переваги визначаються міждержавними відмінностями у виробництві 

праці, а згідно теорією Хекшера-Оліна – різницею у запасах факторів 

виробництва. Попри це їх автори доходять однакового висновку: що 

менше схожі між собою дві країни, то більшим повинен бути 

товарообмін між ними. Дві ідентичні країни торгувати між собою не 

повинні [46]. Однак практикою ця теорія не підтвердилася: розвинені 

країни торгують здебільшого ідентичними товарами (внутрігалузева 

торгівля). 

Внутрігалузева торгівля – це обмін між країнами подібними 

товарами, виробленими однією галуззю. Для вимірювання її обсягу Г. 

Грубель і П. Ллойд запропонували такий показник: 
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                                                                                        (3.1) 

 

де В означає обсяг внутрігалузевої торгівлі; Х та М – відповідно 

експортні та імпортні продукти, що належать до однієї галузі  [117].  В 
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досягає максимального значення 1,0, коли експорт дорівнює імпорту для 

цієї галузі (Х-М=0), і мінімального значення, тобто дорівнює нулю, коли 

у галузі є експорт, але немає імпорту, або є імпорт без експорту. 

 На думку Е. Хелпмана, що більша країна, то більшу вигоду вона 

отримує з економії масштабу і слід очікувати, що ця вигода набуде 

форми відносно нижчих цін на продукти промисловості. Отже, якщо 

спостерігати за двома країнами в умовах автаркії, ідентичними у всіх 

відношеннях, окрім розміру, то слід очікувати, що більша країна матиме 

відносно нижчу ціну на промислові товари. Однак, якщо ці країни 

починають торгувати між собою, то торгівля між ними буде не 

міжсекторною, а внутрігалузевою. 

Г. Грубел і П. Ллойд (1975) запропонували індекс внутрігалузевої 

торгівлі (ІІТ), відомий тепер як індекс Грубела-Ллойда [179]: 
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і – індекс галузі j; k – індекс країни;  ijkX - експорт продукції галузі і з 

країни j в країну k. Індекс може набувати значення 0 (коли 

внутрігалузевої торгівлі немає) або 1 (за умов внутрігалузевої торгівлі).  

 

Підхід П. Кругмана ґрунтується на функції переваг Діксіта – 

Стігліца (Dixit-Stiglitz), сформульованій у 1977 р. [165]. У спрощеній 

формі ця функція виглядає так: 
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Функція (3.3) дає змогу будувати моделі з довільною кількістю 

подібних, але неоднакових товарів і, причому еластичність заміщення 

одного товару на інший однозначно визначається параметром σ. Попит 

на товар і залежно від його ціни ip і цін на інші товари jp виглядає так: 
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де Y – сумарний дохід/витрати споживачів; вираз у знаменнику (3.5) 

можна інтерпретувати як загальний індекс цін. Аналогічна функція 

переваг досить зручна для моделювання монополістичної конкуренції: 

кожна фірма виробляє свій товар і, оскільки товари злегка відрізняються 

один від одного, фірми продають свій товар за ціною, що певищує 

граничні витрати, що дозволяє їм покрити постійні витрати 

виробництва. Кількість фірм (а, відповідно, і товарів) n ендогенна. 

Ринок монополістичної конкуренції, за Е. Чемберліном (1933) [76; 

158], як і інші типи ринків (досконала конкуренція, монополія, 

олігополія), вже сам по собі є моделлю, яка дає змогу описати реальні 

явища в економіці. К. Мацуяме (1995) виокремлює такі ознаки 

«монополістичної конкуренції»: 

а) товари є диференційованими. Кожна фірма, як єдиний виробник 

свого особистого бренду усвідомлює свою монопольну владу та 

встановлює ціну на свій товар; 

б) фірм (і товарів) так багато, що кожна фірма ігнорує свої 

стратегічні взаємодії з іншими фірмами; її дії у сукупній економіці 

настільки малі (незначущі), що ними можна знехтувати; 
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в) вхід у галузь відкритий і залишається таким доти, поки 

прибуток фірм, які увійшли у галузь, не опустився до нуля. 

Підхід П. Кругмана [16, с. 127] відрізняється від позицій його 

попередників тим, що він будує свій аналіз на припущенні, що єдиним 

фактором виробництва є праця. Основною ідеєю Пола Кругмана є 

твердження, згідно з яким економія масштабу може бути незалежною 

причиною міжнародної торгівлі навіть за відсутності порівняльних 

переваг. Отже, нехай праця L є єдиним фактором виробництва; тоді всі 

витрати можна трактувати як витрати праці: 
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Коли країна вступає у торгівлю, її фірми продовжують випускати 

власні товари, але внутрішні споживачі в цій країні купують і 

закордонні товари. При цьому вигоди від торгівлі виникають зовсім не 

через відмінності між країнами, як стверджується в традиційній теорії 

міжнародної торгівлі, а, навпаки, внаслідок подібності країн. 

Нехай дві країни не відрізняються умовами виробництва 

(витратами) та споживацькими смаками і використовують, відповідно, 

працю L 1  та L 2 . За умов автаркії кількість товарів (брендів) дорівнює 

відповідно 
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Коли країни починають торгувати, зберігаючи повну зайнятість, 

загальна кількість товарів (брендів) стає однаковою. 
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Від цього виграють споживачі, адже корисність товарів 

збільшується, оскільки ціни не змінюються, а асортимент розширюється.  

Оцінюючи транспортні витрати між двома регіонами, П. Кругман 

спирався на два припущення: 1) вартість транспортування 

сільськогосподарської продукції дорівнює нулю; 2) транспортні витрати 

для промислових товарів виступають у формі так званого «айсберга» 

(при транспортуванні товару у кількості х країна-експортер повинна 

відправити x*t>x), оскільки кількість товару за час транспортування ніби 

«тане» (зменшується).  

  Якщо транспортні витрати при перевезенні товарів будуть досить 

високими, П. Кругман доходить висновку, що це не сприятиме 

перевезенню цих товарів між регіонами. В цьому випадку економіка 

проявлятиме симетричну регіональну структуру виробництва.  

Якщо торговельних бар’єрів між країнами (тарифних і 

нетарифних) немає, а транспортні витрати зведені до мінімуму, для 

фірм-постачальників з економічної точки зору практично немає різниці,  

де знаходяться споживачі, - всередині країни чи ззовні [76]. 

Ефекти від інтеграції за теорією П. Кругмана: 

- кількість фірм, представлених на ринку кожної з країн, 

збільшується, окрім вітчизняних з’являються ще й  іноземні виробники;  

- сумарна кількість фірм у світі скорочується; 

- кожна з фірм, що залишилась на ринку, стає більшою, і як 

наслідок, ефективнішою [196; 47]. 
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Отже, скасування торговельних бар’єрів спричиняє укрупнення 

фірм. Водночас інтеграція має і певні негативні наслідки: багато фірм, 

неспроможних конкурувати з великими фірмами, що утворились 

внаслідок вступу країни в інтеграційне угруповання, просто зникнуть. П. 

Кругман припускав, що, навпаки, від інтеграції виграють усі учасники – 

за рахунок зниження зниження середніх витрат виробництва та 

збільшення ассортименту продукції на ринку. 

К. Ланкастер (1980) [196], своєю чергою, показав, що завдяки 

економії від масштабу рівнозначна кількість диференційованих товарів 

буде тим більша, чим більшим буде ринок. Відповідно можна 

припустити, що обсяг внутрігалузевої торгівлі буде позитивно 

корелювати з розміром національного ринку [10], тобто він буде 

більшим у країні, яка має спільні кордони зі своїми торговельними 

партнерами. Застосування таких змінних, як відстань і кордон, дає змогу 

перевірити гіпотезу про те, що як доповнення до значущості відстані для 

внутрігалузевої торгівлі спільні кордони також мають велике значення  

[10]. 

P.Фелвей (1981) виявив, що обсяг внутрігалузевої торгівлі 

змінюється в протилежному напрямі відносно змін тарифів і 

торговельних обмежень загалом [171].  

А. Єрмальонок та Є.Семак у своїх дослідженнях розглядають 

синергетичні ефекти від економічної інтеграції [42]. На підставі аналізу 

економічних ефектів регіональної інтеграції вони дійшли висновку, що 

основними механізмами створення синергетичного ефекту інтеграції є 

агломераційний та емерджентний ефекти. Агломераційний ефект 

пов’язаний з нарощуванням кількісних показників системи, при цьому 

відбувається переростання кількісних показників в якісні, що 

виражається в економіці масштабу. Емерджентний ефект пов’язаний зі 

самою сутністю інтеграційного об’єднання як системи – зворотними 
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зв’язками. При цьому можливий як позитивний, так і негативний ефекти  

[42]. А. Єрмальонок також відзначає, що економія масштабу передбачає 

зниження витрат зі збільшенням масштабів. Для виробництва це 

відображається внутрішньою економією (зниження середніх витрат 

фірми із зростанням обсягів виробництва) та зовнішньою економією, яка 

полягає в тому, що розширення міжнародної торгівлі та більш складних 

форм зовнішньоекономічної співпраці сприяє удосконаленню 

виробничої та невиробничої інфраструктури країн – учасниць союзу, що, 

своєю чергою обертається ще більшими довгостроковими вигодами від 

співпраці, зокрема, зниженням витрат, на експортно-імпортні операції. 

З приєднанням до інтеграційного угруповання створюється 

спільний ринок, на якому функціонують найбільші і найефективніші 

фірми, спроможні витримувати конкурентний тиск. Чистим ефектом 

можна вважати ситуацію, за якої із збільшенням конкуренції 

залишаються найбільші фірми зі зниженими витратами. Окрім того, 

усунення політико-економічних бар’єрів сприяє зростанню обсягів 

торгівлі між учасниками інтеграційного об’єднання, ефективнішому 

обміну факторами виробництва, зниженню трансакційних  витрат. 

Ефект масштабу можна розглядати через призму динамічного 

ефекту. У короткостроковий період не варто очікувати значних 

позитивних результатів, але поступово з внутрішнього ринку щезнуть 

неефективні компанії, збільшиться приплив іноземних інвестицій, 

зміняться технології тощо. 

На думку П. Кругмана, «обсяг міжнародної торгівлі залежить від 

того, як окреслюються географічні кордони світового виробництва і як 

відбувається транспортування товарів між країнами» [194]. 

Передбачається, що одним із факторів зростання світової торгівлі може 

бути так звана «проблема кордонів», за якою міжнародна торгівля 

включає процедури її регулювання. 
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Традиційна теорія Д. Рікардо ґрунтується на порівняльних 

перевагах, однак на практиці більша частина світової торгівлі 

відбувається завдяки обміну подібними видами продукції, тобто має 

місце внутрігалузева торгівля. 

Нова теорія доводить, що значна частка торговельного обміну, 

особливо внутрішньогалузева торгівля між країнами з подібною 

спеціалізацією, сформована, радше, зростаючою віддачею від масштабу 

виробництва, а не використанням національних факторів переваг. Попит 

на продукцію, а не фактори переваг є визначальними у темпах зростання 

виробництва. Через існування зростаючої віддачі порівняльні переваги 

можуть створювати національна чи регіональна влада. За П. Кругманом, 

існування недосконалої конкуренції та зростаючої віддачі відкриває 

можливості для запровадження стратегічних торговельних програм з 

метою створення порівняльних переваг шляхом просування та 

підтримки тих секторів, в яких можлива економія масштабу [121]. 

У. Корден показав, що традиційні концепції розширення і 

переспрямування торговельних потоків справджуються у випадках 

економії на масштабах на рівні підприємства, проте їх необхідно 

доповнити новими, а саме: ефектом зниження витрат і ефектом 

пригнічення торговельної активності. Перший пов’язаний зі зниженням 

середніх витрат виробництва продукції із зростанням внутрішнього 

виробництва внаслідок утворення інтеграційних зон, другий – із 

заміщенням дешевого імпорту з країн, які не входять до союзу, 

вітчизняною продукцією, яка стала дешевшою за рахунок економії на 

масштабах. Ефект зниження витрат є сильнішим за ефект пригнічення 

торговельної активності, а тому не виключається можливість отримання 

чистої вигоди. 



 167 

У. Корден виокремлює чотири фактори переваг, які можна 

отримати зі збільшенням вироблених партій і, відповідно, за більш 

тривалого виробництва кожного товару: 

1) підвищення ефективності промислового виробництва, яке 

втілюється у просуванні уздовж «кривої навчання» із збільшенням 

загального обсягу випуску; 

2) зниження витрат, пов’язаних з переходом від однієї виробничої 

операції до іншої, що вимагає перезавантаження оснащення, 

перерозподілу робочої сили і реорганізації всього процесу; 

3) використання спеціалізованого оснащення замість оснащення 

більш загального призначення. 

Із збільшенням обсягів продажу кінцевої продукції виробництво її 

компонентів можна розміщувати на окремих підприємствах, кожне з 

яких отримає переваги, пов’язані з економією на масштабах. Як 

результат витрати знизяться [54]. 

Економія на масштабі прямо пов’язана з розмірами ринків, які 

збільшуються вже із створенням зони вільної торгівлі, митного союзу та 

ін. Скорочення витрат і відповідне зниження цін на товари сприяють 

пожвавленню як внутрішнього, так і зовнішнього попиту, що, своєю 

чергою, стимулює інноваційну діяльність і веде до підвищення 

загальних темпів економічного зростання. Ще однією перевагою є 

пожвавлення міжфірмової конкуренції, яка загострюється внаслідок 

усунення бар’єрів на шляху торгівлі. Максимізувати ці ефекти можна в 

межах функціонування спільного внутрішнього ринку інтеграційного 

об’єднання, економічного та валютного союзів. А. Філіпенко відносить 

до переваг і технологічне оновлення [137]. 

Найбільш очевидним наслідком митного союзу є розширення 

ринку. Розширення ринку сприяє економії масштабу в багатьох галузях, 

якої не можна досягнути на вузьких національних ринках. 
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Внаслідок підписання Угоди про Асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом українські підприємства отримали безмитний 

доступ до ринку країн – членів ЄС, а отже, вигоди, що випливають із 

зростання збуту української продукції через розширення ринку. Однак, з 

іншого боку, передбачається наплив європейських товарів на 

український ринок. Припустімо, що модель П. Кругмана відкритої 

економіки передбачає інтеграцію України до ЄС. З відкриттям ринку 

України для країн – членів ЄС крива попиту D і крива пропозиції S 

галузі набудуть вигляду, зображеного на рис. 3.2 

 

 

Рис. 3.2. Модель у відкритої економіки П. Кругмана [173] 

 

З відкриттям ринку України для товарів з країн ЄС крива 

пропозиції S переміститься в положення S1, що своєю чергою, 

означатиме збільшення кількості фірм на українському ринку. Внаслідок 

зростання кількості товарів з ринку ЄС ціна на внутрішньому ринку 

України спаде до рівня Р1. Внаслідок зростання ефекту масштабу та 
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зростання попиту через збільшення асортименту товарів вигоди можуть 

отримувати навіть країни з подібною економікою та структурою 

виробництва, оскільки торгують вони диференційованими товарами. 

П. Кругман [193] у 1991 р. стверджував, що ринок робочої сили 

характеризується високим рівнем міжрегіональної міграції, що сприяє 

об’єднанню фірм і працівників у процесі інтеграції за наявності 

позитивного ефекту масштабу та торгових витрат. 

У моделі «ядро – периферія» П. Кругмана [50] припускається 

наявність існування у двох регіонах двох видів виробництва: сільське 

господарство (сектор з постійною економією від масштабу, який може 

бути розташований у будь-якому регіоні). Згідно з моделлю, всі 

індивідууми в економіці спільно беркть участь у формуванні функції 

корисності Кобба – Дугласа: 

 

  1

АМ СCU ,                                                                                          (3.10)                                                                          

 

де АС  – споживання сільськогосподарської продукції; 

мС – споживання сукупної величини промислового продукту. 

У рівнянні (3.8) на промисловий продукт завжди припадатиме 

частка витрат  , яка є одним з ключових параметрів, що визначають 

конвергенцію або дивергенцію регіонів. 

Припустімо, що ми маємо два регіони – Україну та ЄС. Україна 

виступає як єдиний великий регіон, а Європейський Союз об’єднує 28 

регіонів, що виступають єдиним суб’єктом. Наступним припущенням є 

скасування всіх торговельних обмежень. Отже, можна припустити два 

варінти розвитку подій: 

а) Європейський Союз «переманить» робочу силу та основні види 

виробництва, а Україна залишиться аграрною периферією. 
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б) Європейський Союз вийде на ринок України і розмістить тут 

деякі види виробництва, приплив робочої сили збільшиться, зростуть 

прямі іноземні інвестиції. Позитивний ефект масштабу стимулюватиме 

фірми з ЄС розміщувати свої виробничі потужності на території України 

та обслуговувати більше споживачів на відстані. 

Якщо за основу брати основну ідею П. Кругмана, то з появою нової 

фірми пожвавиться конкуренція на місцевому ринку товарів і робочої 

сили, що призведе до зменшення прибутків фірми, але натомість із 

зростанням попиту на дорожчу робочу силу зросте диференціація товарів. 

Міграція за умов інтеграції спричинить падіння конкуренції за робочу 

силу, що збільшить прибуток фірми і спонукає її розмістити тут своє 

виробництво, щоб отримати переваги віддачі від зростання масштабу. 

Ф. Грехем (1923) доводить, що при інтеграції мала країна буде 

наповнена товарами, виготовленими в секторах з високим рівнем 

позитивного ефекту масштабу великої країни [177]. За низького рівня 

економічної інтеграції існує єдина рівновага з рівномірним розподілом 

робочої сили в обох регіонах. Із зменшенням торговельних витрат 

можливі три ситуації рівноваги в моделі промислового розташування: 

одна нестабільна – з ріномірним розподілом робочої сили, та дві стабільні 

– з концентрацією працівників в одному з двох регіонів. За середнього 

рівня інтеграції доцентрові сили є надто слабкими, щоб розбалансувати 

початкову симетричну рівновагу.        

Згідно з теорією П. Кругмана, ефект масштабу існує виключно на 

рівні фірми, центробіжні сили, що змушують фірми зосереджувати 

виробництво товару в одному регіоні, виникають через три складові: 

ефект масштабу, транспортні витрати та мобільність факторів 

виробництва. Фірма буде вироблятиме товар недалеко від ринків збуту за 

мінімальних транспортних витрат. 
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П. Кругман окреслив дві групи факторів, що сприяють реалізації 

конкурентних переваг територій: 

1) наявність природних ресурсів, вигідне географічне та 

транспортне розташування, що дає змогу мінімізувати транспортні 

витрати; 

2) штучно створені переваги країни (агломераційний ефект через 

щільність населення, що дає економію на масштабі), мобільність 

населення, розвинена інфраструктура тощо. 

З поглибленням економічної інтеграції «периферій» в 

Європейському Союзі країни - «центри» прагнуть до закриття своїх 

кордонів. З Україною взагалі складніше, оскільки вона може отримати 

статус не просто «периферії», а «буферної периферії» (через військові дії 

з Росією). Для Європейського Союзу Україна є «периферією» не лише з 

суто  географічної точки зору, а й за сукупністю соціально-економічних 

показників. Країни – члени ЄС, які інтегрувались після 2004 р. сьогодні 

можна вважати  «східною периферією» ЄС, а з інтеграцією України до ЄС 

неминуче виникне конкуренція «периферій». 

З розвитком європейської інтеграції територіальний поділ країни 

перетворюється на: кожна область зберігатиме за собою хіба що 

адміністративні функції. Регіони «центру» ростимуть швидше завдяки 

агломераційному ефекту та спеціалізації (виробництві) товару більш 

«нових» галузей та завдяки географічному розташуванню. Райони 

«периферії», що спеціалізуються на виробництві традиційних товарів 

отримають вигоди від загальноекономічного зростання у формі зростання 

доходів некваліфікованих працівників. 
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3.2. Механізми подолання політико-економічних бар’єрів на 

шляху інтеграції України до ЄС (на основі матриці SWOT-аналізу) 

 

Російська агресія стала основним чинником негативних тенденцій в 

економіці України та в процесі євроінтеграції загалом, гальмом 

політичного та економічного розвитку України. Військові дії на Донбасі, 

анексія Криму негативно впливають практично на усі сфери української 

економіки через падіння ВВП, зростання державного боргу, зниження 

надходжень до бюджету, відплив прямих іноземних інвестицій з 

економіки України, скорочення обсягів промислового виробництва, 

зрештою погіршення іміджу України у світі. Так, нещодавно низка 

міжнародних рейтингових агентств понизили рейтинг України за 

зобов’язаннями в іноземній валюті з рівня «ССС» до рівня «ССС-», 

кредитний рейтинг упав з рівня «Саа2» до рівня «Саа3» [187]. 

Реальний ВВП України скоротився майже на 7% у 2014 р. через 

падіння внутрішнього попиту і слабкий зовнішній попит. Висока 

економічна та політична невизначеність призвели до зниження обсягів  

внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Водночас фінансові обмеження, 

відкладені інвестиційні проекти та фіскальний розрив спричинили 

стрімке падіння реального нагромадження основного капіталу. 

Споживча інфляція у 2014 р. утримувалася в середньому на рівні 

12,1%, але у грудні сягнула 24,9%. Це відображало знецінення гривні з 8 

грн за дол. США в середньому у 2013 р. до 12 грн за дол. США в 

середньому у 2014 р. Уряд також дозволив підвищити тарифи на 

комунальні послуги на 11-69%, що додало 4% до індексу споживчих цін. 

Водночас інфляція стримувалась мінімальним зростанням заробітних 

плат і замороженими соціальними стандартами [92]. 

Через політичну кризу в Україні обсяг національного боргу почав 

зростати з небувалою швидкістю. За 2013-2014 рр. витрати на 
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обслуговування боргу України в середньому становили 32,9 млрд. грн, 

або  2,3% ВВП [36]. У 2014 р. державний борг зріс до 70% ВВП, 

порівняно із 40% ВВП роком раніше. 

Від офіційних міжнародних донорів Україна отримала близько 

9 млрд дол. США. фінансової допомоги. Зокрема, уряд отримав два 

транші кредиту МВФ відповідно до дворічної програми кредитування 

«стенд-бай», 1,36 млрд євро від ЄС у межах двох програм з 

макрофінансової допомоги та позики від Світового банку. Міністерство 

фінансів розмістило п'ятирічні єврооблігації на суму 1 млрд дол. США 

під гарантії уряду США. Решта коштів надійшли головно від урядів 

Канади та Японії. 

Військові дії на сході України істотно пошкодили залізничну 

інфраструктуру та знищили міжнародний аеропорт в місті Донецьк. За 

оцінками Укрзалізниці, їй буде потрібно 700-800 млн. грн. для 

відновлення 1247 об’єктів залізничної інфраструктури (696 об’єктів було 

вже відновлено). 

Наприкінці грудня 2014р. Україна припинила залізничне та 

автобусне сполучення з Кримським півостровом. Повітряне сполучення з 

Кримом було зупинене в квітні, одразу після анексії півострова Росією 

[92]. 

Дефіцит торгівлі товарами скоротився, оскільки імпорт скоротився 

більше ніж експорт. Експорт товарів знизився через військовий конфлікт 

на Сході України та торговельні суперечки з Росією. Імпортозаміщення і 

низький споживчий та інвестиційний попит призвели до падіння 

неенергетичного імпорту. Скорочення промислового виробництва та 

енергозбереження мали наслідком зниження імпорту енергоносіїв. 

За даними 2014 р. Україна скоротила експорт товарів в Росію більш 

ніж на третину (33,7%), імпорт з РФ – на 45,1%. Найбільші темпи падіння 

експорту закономірно були зафіксовані в Донбасі: за 2014 р. експорт з 
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Донецької області упав на 64,3%, а з Луганської – на 96,6%. Серед країн-

партнерів експорт товарів зріс до Італії – на 5,7%, Польщі – на 3,9% та 

Німеччини – на 2,5%. Обсяг експорту товарів до країн ЄС сягнув 17 млрд 

дол. США,  перевищивши третину (31,5%) загального обсягу експорту 

України (порівняно з 2013 р. збільшився на 431,2 млн дол. США, або на 

2,6% - з 16,573 млрд дол. США, або 26,6%). Зокрема, зросли обсяги 

поставок жирів рослинного та тваринного походження – на 58,4%, 

деревини та виробів з неї – на 21,8%; електричних машин – на 10,6%; 

механічних машин – на 5,5%; зернових культур – на 5% (Додаток B.3) 

[36]. 

Експорт українських товарів до Росії у перші два місяці 2015 р. (0,6 

млрд дол. США) скоротився майже втричі порівняно з липнем–серпнем 

2014 р. (1,7 млрд дол. США), двома місяцями, що передували 

брюссельським домовленостям, а також січнем–лютим 2014 р. (1,6 млрд 

дол. США).  

Україну із російського ринку витісняють як об’єктивні та 

суб’єктивні фактори. До об’єктивних належать довгострокова стратегія 

імпортозаміщення та нещодавня девальвація рубля, що знизила 

купівельну спроможність російських споживачів, а також виведення з 

ладу низки підприємств на Донбасі внаслідок бойових дій. До 

суб’єктивних – продовження неоголошеної торговельної війни проти 

України, попри нібито досягнутий у Брюсселі у вересні 2014 р. 

«компроміс», а також добровільний відхід низки українських 

постачальників із російського ринку через його непрогнозованість і 

ненадійність [62]. 

Співпраця України та РФ у високотехнологічному виробництві до 

окупації українських територій суттєво не впливала на макроекономічну 

динаміку обох країн, враховуючи мізерну частку високотехнологічного 

експорту України в РФ (від 0,001 до 0,078% для різних товарних груп); 
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досить незначну частку українського технологічного імпорту в 

загальному імпорті РФ (від 0,03% з обчислювальної техніки до 10,41% з 

приладів і пристроїв для автоматичного регулювання та управління). 

Виняток становлять турбореактивні, турбогвинтові двигуни українського 

виробництва, частка яких у загальному обсязі імпорту РФ за цією групою 

товарів становить 49% [53]. 

Зрештою, обсяг українського експорту до Росії від початку 2015 

року еквівалентний лише 28,3% наших поставок за цей час до ЄС. Тож їх 

збільшення бодай на 20–25% спроможне майже повністю компенсувати 

втрату хоч би й усього вітчизняного вивозу до Російської Федерації 

(рис.3.3). 

Проаналізувавши статистичні показники за січень-лютий 2015 р., 

можна відзначити, що серед продовольчих товарів йдеться про яловичину 

(4,8 млн дол. США) та свинину (3,7 млн дол. США), морожені та 

консервовані овочі (3 млн дол. США), какао-пасту (5 млн дол. США), сіль 

(3,7 млн дол. США) та вина (2,7 млн дол. США). До РФ досі надходить 

більша частина українського експорту керамічних виробів, парфумів, 

побутової хімії, паперу і шпалер, пакувальної тари, етикеток, друкованої 

продукції, окремих видів будівельної сировини (гравію, щебеню, глини). 

Але виробники всього цього працюють переважно на внутрішній ринок, 

від попиту на якому залежать значно більше, ніж від можливого 

ускладнення доступу до ринку РФ. Росія залишається великим і чи не 

єдиним імпортером вітчизняного гідрооксиду алюмінію (74,4 млн дол. 

США), що становить наразі 1/8 всього українського експорту до РФ. 

Однак вона навряд чи здатна відмовитися від цієї важливої сировини. 

Найзалежнішим від її ринку залишається експорт продукції 

машинобудування [62]. 
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Рис.3.3. Зовнішня торгівля товарами та ПІІ в економіку України в умовах 

воєнних дій на Сході України (складено автором за [36]) 

Конфлікт з РФ на Сході України негативно вплинув на розвиток 

окремих галузей і сповільнив розвиток усієї української економіки. 

Частка експорту України перед початком воєнних дій у РФ становила 

майже 24%. Насамперед негативного впливу останніх подій зазнали такі 

групи товарів: продукти хімічної промисловості, мінеральні добрива, 

продукція металургійної та вугільної промисловості (табл. 3.1). 

 На східний регіон - Донецька та Луганська області - припадає до 

16% ВВП країни, у тому числі 25% промисловості і 7% продукції 

сільського господарства. Ключовими галузями регіону є видобувна 

промисловість - 77% вугілля і 23% залізної руди, видобутих у країні, 

металургія – 27% сталі і 57% напівфабрикатів, хімічна промисловість – 

29%, машинобудування – 23%, енергетика – 21%, харчова промисловість 

– 10%. Частка товарного експорту двох областей – 23,2% [36]. 

Однією з найбільших статей українського експорту до РФ були 

турбореактивні двигуни та газові турбіни, яких туди надійшло на 47 млн  

дол. США. Утім, це становить лише половину (52,8%) їх експорту з 

України.  
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Значна експортна орієнтація металургійного виробництва 

Донецької області залишається фактором нестабільності її 

функціонування, слабкою є активність українського машинобудування, 

нестійкі галузеві позиції у сфері будівництва, що гальмує зростання 

внутрішнього попиту на металопродукцію. Внаслідок значної 

зношеності основних засобів металургійних підприємств, морально 

застарілих технологій виробництва, низької інноваційної активності 

виробничо-технологічна та товарна структура галузі суттєво відстає як 

від середньосвітового рівня, так і від показників  основних виробників і 

найближчих конкурентів [149]. 

Завдяки значним  запасам коксівного вугілля у Донецькій області 

виробляється близько 50% українського коксу та основних видів 

коксохімічної продукції. Великі коксохімічні заводи функціонували у 

Авдіївці, Донецьку, Єнакієво, Макіївці та Горлівці. 

 

 

Таблиця 3.1 

Експорт-імпорт України за деякими видами продукції у 2013-2014 рр.  

 Експорт Імпорт 

Усього В т. ч. до РФ (млн. дол. США) Усього В т. ч. до РФ (млн. дол. США) 

2013 2014 2013 % 2014 % 2013 2014 2013 % 2014 % 

Продукція 

АПК та 

харчової 

промислово

сті 

17024,3 16671,2 1929,2 11,3 911,9 5,4 8184,0 6052,0 835,1 10,2 597,6 9,8 

01.Живі 
тварини, 

продукти 

тваринного 
походження 

1084,1 1014,6 556,5 51,3 213,3 21,0 1892,1 1122,7 37,7 2,0 21,3 1,9 

02.Продукти 

рослинного 

походженя 

8875,9 8736,2 200,1 2,3 106,7 1,2 2669,8 2027,1 103,0 3,9 76,7 3,7 

03.Жири та 

олії 

3507,1 3823,7 56,7 1,6 28,9 0,7 403,3 301,5 35,8 8,9 26,7 8,8 

04.Готові 

харчові 
продукти 

3557,2 3096,7 1115,9 31,4 563,0 18,2 3218,8 2600,7 658,5 20,5 472,9 18,2 

05.Мінера- 

льні 

продукти 

7494,9 6103,9 744,5 9,9 565,2 9,2 22362,

1 

16066,

8 

14858,

8 

66,4 7073,9 44,0 

Сіль, сірка, 

землі, 

каміння 

712,0 619,1 473,6 66,5 366,2 59,2 387,4 284,2 149,6 38,6 89,5 31,5 
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Продовження табл. 3.1 
Руди, шлак, 

зола 

3917,5 3472,4 54,2 1,4 47,4 1,3 748,0 666,2 256,7 34,3 252,0 37,8 

Палива 

мінеральні, 
нафта, 

нафтопро-

дукти 

2865,5 2012,4 216,8 7,6 151,6 7,5 21226,

7 

15116,

4 

14452,

6 

68,1 6732,4 44,5 

06.Продук-ція  

хім.про-

мисловості 

4327,3 3054,1 1322,5 30,6 1066,2 34,9 8435,3 6778,7 1531,2 18,2 1238,8 18,3 

Хімія без 
фармацев-

тики 

4075,8 2798,5 1271,1 31,2 1020,9 36,5 5335,4 4305,9 1429,5 26,8 1160,9 26,9 

Фармацев-
тична про- 

мисловість 

251,5 255,6 51,4 20,4 45,3 17,7 3099,9 2472,8 101,7 3,3 77,9 3,2 

07.Полі-мерні 

матеріали 

787,8 586,4 445,1 56,5 263,6 45,0 4592,9 3634,9 771,5 16,8 517,0 14,2 

08.Шкіра 148,9 156,7 6,2 4,2 3,5 2,2 257,4 222,6 9,2 3,6 10 4,4 

09.Дереви-на 

та вироби з 

неї 

1144,4 1262,6 96,5 8,4 70,4 5,6 416,0 294,7 38,3 9,2 26,5 8,9 

10.Маса з 

деревини 

1246,8 985,7 905,1 72,6 691,7 70,2 1902,0 1289,2 438,4 23,0 300,7 23,3 

Легка 

промислов. 

1009,9 988,7 203,3 20,1 142,4 14,4 3229,6 2313,4 94,9 2,9 61,4 2,6 

11.Текстильні 

матеріали та 

вироби 

811,1 785,9 160,8 19,8 110,4 14,0 2434,7 1882,7 82,9 3,4 58,0 3,0 

12.Взуття, 

головні убори, 

парасольки 

198,7 202,8 42,5 21,4 32,0 15,8 794,9 430,7 12,0 1,5 3,4 0,8 

13.Вироби з 

каменю, 

гіпсу, 

цементу 

583,1 479,4 309,9 53,1 207,9 43,4 1140,8 800,7 219,4 19,2 160,0 19,9 

14.Перли 

природні, 

дорогоцінне 

каміння, 

метали та 

вироби з них 

118,4 161,4 7,4 6,2 2,8 1,7 690,3 296,8 10,0 1,4 2,7 0,9 

15.Недоро- 

гоцінні 

метали та 

вироби з них 

17570,7 15235,

5 

3304,4 18,8 2296,0 15,0 5002,9 3322,5 1547,0 30,9 900,6 27,1 

16.Машино-

будування 

10615,3 10045,

5 

5491,0 51,7 3258,8 26,3 19465,

8 

15847,

1 

2753,6 14,1 1684,4 10,6 

Машини, 
обладнання, 

механізми 

3840,9 5659,3 2222,0 57,9 1678,2 29,7 6909,6 8719,9 1241,1 18,0 935,1 10,7 

Машини, 

електротех-
нічне 

обладнання 

3134,1 2682,1 1101,2 35,1 672,0 25,0 5560,5 3806,4 786,8 14,1 506,5 13,3 

17.Засоби 
наземного 

транспорту 

3344,0 1472,2 2028,8 60,7 807,3 54,8 5901,5 2647,9 626,3 10,6 172,0 6,4 

18.Прилади та 

апарати 
оптичні 

296,3 231,9 139,0 46,9 101,3 43,7 1094,3 672,9 99,5 9,1 70,8 10,5 

19.Різні 

промислові 

товари 

661,0 736,3 300,0 45,4 311,9 42,4 892,1 902,2 126,8 14,2 73,9 8,1 

Усього 

товарів 

63312,0 56467,

2 

15065,

1 

23,8 9792,3 17,3 76964,

0 

57821,

6 

23234,

2 

30,2 12647,

5 

21,9 

Джерело: [36] 
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Військова агресія на сході України, "закриття" ринку Росії та 

поглиблення економічної кризи можуть призвести до суттєвого 

зменшення частки експорту – до 10-20% - і, відповідно, значної втрати 

валютних надходжень – 6-12 млрд дол. Звуження або закриття ринку РФ 

вкрай негативно вплине на торговельний, поточний і платіжний баланс 

країни. Частка Росії та країн СНД в експорті України перевищувала 

40%. Україна експортувала до Росії продукцію машинобудування, 

хімічної промисловості та продукти харчування. 

Найбільших втрат від закриття ринку РФ можуть зазнати 

металургійна галузь – більше 1,6 млрд дол. на рік, виробництво 

залізничної продукції – 0,9 млрд дол., труб – 0,5 млрд дол, електронного 

приладобудування – 0,33 млрд дол. 

Позначиться на економіці України і припинення співпраці з РФ у 

військово-оборонній галузі. За даними SIPRI, у 2013 р. Україна посідала 

десяте місце в списку найбільших експортерів озброєнь і військової 

техніки. Військовий експорт країни становив 589 млн дол. 

Втрати АПК оцінені 0,62 млрд на рік. Найбільшими вони були від 

припинення експорту м'яса, молока та овочів. Однак збільшення обсягів 

експорту продукції до країн ЄС у 2014 р. дозволило частково перекрити 

втрати на російському напрямку. За дев'ять місяців у Європу було 

поставлено продуктів на 150 млн дол. [36]. 

Україна перебуває на етапі, коли економічна та торговельна 

інтеграція до європейської спільноти є неминучою. Завдяки 

географічному розташуванню вона як найбільша за територією 

європейська країна, викликає зацікавлення як з боку східних, так і з боку 

західних сусідів. Сьогодні на ринках країн ЄС порівняльні переваги 

України потужно виявляються у сировинних товарних групах – хутра та 

шкіри, а також залізної руди та металобрухту. Індекс виявлених 

порівняльних переваг засвідчує, що Україна спеціалізується переважно 
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на виробництві товарів із низькою доданою вартістю, передусім на 

продукції металургії. Структура виявлених порівняльних переваг 

України на ринках Росії та ЄС якісно відрізняється. На російському 

ринку українська машинобудівна промисловість має порівняльні 

переваги у виготовленні залізничних і трамвайних локомотивів. На 

ринку ЄС сектор машинобудування не має конкурентних переваг. На 

ринку Росії Україна має порівняльні переваги у двох групах товарів 

харчової промисловості – молочні продукти та продукти з какао. 

Натомість на ринку ЄС Україна спеціалізується на поставках жирів та 

олії. 

Торгівлю України з країнами ЄС ускладнюють такі чинники:  

- низька конкурентоспроможність українських товарів і послуг 

на ринках ЄС;  

- висока собівартість експортної продукції;  

- кількісні обмеження торгівлі певними товарами;  

- високі європейські стандарти та технічні регламенти 

(сертифікація, санітарні, фітосанітарні норми, екологічні вимоги);  

- труднощі, пов’язані із забезпеченням національного режиму, 

та формальності, пов’язані з імпортом і експортом, митною оцінкою, 

захистом інтелектуальної власності. 

Європейський Союз має значно вищі, ніж в Україні, вимоги до 

якості продукції, і задовольнити їх українським компаніям буде нелегко. 

Проте підприємства, які торгують із майбутніми членами ЄС і чия 

продукція вже відповідає європейським стандартам, одержують від 

розширення ЄС можливість збільшити ринок збуту і скоротити витрати 

на сертифікацію власної продукції: вимоги ЄС є однаковими на всій 

його території, тому не потрібно проходити сертифікацію окремо в 

кожній країні. 
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Таблиця 3.2 

SWOT-аналіз інтеграції України до Європейського Союзу  

Елементи 

SWOT-

аналізу 

Сильні сторони (передумови 

інтеграції) 

Слабкі сторони 

(перешкоди й 

особливості інтеграції) 

Можливості 

(внутрішні 

фактори) 

Використання можливостей, 

спираючись на переваги:  

- спільна історія, інфраструктура, 

сировина, освіта, кваліфікація 

використання позитивних 

статичних і динамічних наслідків 

інтеграції 

Виправлення недоліків 

або їх компенсування за 

рахунок сприятливих 

факторів: 

- слабка інфраструктура, 

проблеми в економіці, 

обмеженість фінансових 

ресурсів, корупція 

Загрози 

(зовнішні 

фактори) 

Використання переваг для 

зменшення загроз та ризиків 

- диспропорції економічного 

розвитку держав, 

- незначна торгівля 

- поганий інвестиційний клімат 

- трудова міграція (відтік) 

Захист слабких сторін і 

зменшення впливу 

ризиків 

Джерело: (складено автором) 

 

Поліпшення торговельного режиму з ЄС надає переваги 

вітчизняним товаровиробникам, зменшує залежність від РФ і 

торговельних конфліктів з нею, збільшує конкурентоспроможність 

українських товарів. Українська промисловість характеризується 

високою енергомісткістю внаслідок переважання в її структурі продукції 

важкої індустрії, матеріально-технічна база якої застаріла. Тому нові 

умови торгівлі в межах зони вільної торгівлі забезпечать відносне 

зниження ціни на технологічні лінії та устаткування, що постачаються 

виробниками країн ЄС, і позитивно вплинуть на оновлення матеріально-

технічної бази тих галузей промисловості, для яких обладнання в 

Україні не виробляється [3]. 

За переліком вітчизняного обладнання та електротехнічних товарів 

і частками їх поставок до країн – членів ЄС або інших держав світу, які 
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поступово збільшуються, Україна наздоганяє експорт на колись 

основний російський ринок, а то й значно випереджає його. Так, до Росії 

спрямовується все ще 59% українського вивезення котлів центрального 

опалення, однак уже зараз 37,3% загального обсягу припадає лише на 

Угорщину та Німеччину. РФ споживає 52,7% українського експорту 

обладнання для роботи з ґрунтом, однак ФРН – уже 22,3%. На 

російський ринок досі спрямовується 33,5% вивезення наших прокатних 

станів, але 16,7% останніх уже сьогодні реалізовується в Польщі. На РФ 

припадає 37,4% вивезення українських акумуляторів, решта – значною 

мірою потрапляє на ринок ЄС, зокрема тільки до Франції від початку 

року надійшло 21,1% їх експорту [62]. 

 За поставками українських підшипників Росія (9,6%) уже зараз 

сильно поступається Німеччині (79,6%). Остання випереджає РФ і в 

експорті української електрокомутаційної апаратури (46,4 та 23,7%). В 

експорті українських електронагрівальних приладів і прасок російський 

ринок (8,2%) також сильно поступається європейським: лише до 

Угорщини надходить 64,3% усього нашого вивезення цієї продукції. 

Менш виражену, однак теж перевагу вже нині має європейський ринок і 

в експорті з України телевізорів та моніторів (58,9% – до Угорщини, 

34,2% – до Російської Федерації). При цьому обсяги вітчизняних 

поставок цих товарів до країн ЄС уже обчислюються десятками й 

сотнями мільйонів гривень щомісяця. Аналогічні тенденції помітні й в 

інших українських експортоорієнтованих галузях, у яких донедавна 

спостерігалася тотальна залежність від ринку РФ. Зокрема, за часткою 

вивезених українських меблів польський ринок (31,9%) уже майже 

зрівнявся за часткою з російським (34,4%). Значні обсяги цієї продукції 

надходять і до інших країн ЄС (наприклад, 7,4% до Данії) [62]. 

Проте активізація торгівлі з ЄС загрожує певними ризиками 

українським промисловим підприємствам. Зокрема, частина виробників 
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побоюється можливих санкцій з боку Російської Федерації, ризик 

російських санкцій особливо актуальний для підприємств важкої 

промисловості та машинобудування.  

Крім того, підприємцям загрожують ризики, пов’язані зі 

зниженням торговельних бар’єрів між Україною та ЄС. 24,3% 

підприємств вважають ризиком необхідність переходу на нові стандарти 

безпеки в разі створення зони вільної торгівлі з ЄС. Представники 

харчової та деревообробної промисловості висловлюють найбільше 

побоювань із цього приводу. Також вітчизняні виробники передбачають 

зростання конкуренції в результаті очікуваного збільшення імпорту з 

країн ЄС. Особливо це стосується деревообробної та легкої 

промисловості [135]. 

Обсяг експорту товарів до країн ЄС у 2013 р. порівняно з 2012 р. 

знизився на 362,7 млн дол., тоді як імпорт товарів з країн ЄС зріс на 

812,1 млн дол. Головними партнерами України залишаються Польща, на 

яку припадає 15,2% експорту і 15% імпорту з країнами ЄС, Італія – 

14,1% і 7,7%, Німеччина – 9,6 і 25% і Угорщина – 9,3 і 5,2% відповідно 

[36]. 

Найбільше до країн ЄС експортовано чорних металів і виробів з 

них, на які припадає 26,2% загального обсягу експорту до ЄС, а також 

руд, шлаків і золи – 10,5%, зернових культур – 10,3%, електричних 

машин – 9%, насіння і плодів олійних рослин – 7,4%, палива 

мінерального, нафти і продуктів її перегонки - 6,3%, деревини та виробів 

з деревини - 3,6% [36]. 

Найбільші надходження імпорту з країн ЄС припадають на 

механічні машини – 12,6%, а також на палива мінеральні, нафту і 

продукти її перегонки – 11,2%, засоби наземного транспорту, крім 

залізничного, - 10,2%, фармацевтичну продукцію – 8,6%, електричні 
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машини – 6,9%, пластмаси та полімерні матеріали – 6,6%, папір і картон 

– 4,2% [36]. 

За словами Н. Берджа, керівника торгово-економічної секції 

Представництва ЄС в Україні, від початку запровадження  торговельних 

преференцій позитивний вплив на економіку України був 

беззаперечним. За два місяці після запровадження  торговельних 

преференцій (травень-червень 2014 р.) український експорт до ЄС зріс 

майже на 25% порівняно з аналогічним періодом 2013 р. Однак 

девальвація гривні та зовнішня агресія вивели показник експорту 

України до ЄС наприкінці 2014 р. на рівень 2,6%, що порівняно з 

експортом України до Росії, який впав на 33,7%, є не найгіршим 

показником [91]. 

У 2014 р. обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу 

становив 17004,7 млн дол. США, або 31,5 % загального обсягу експорту, 

та збільшився порівняно з 2013 р. на 431,2 млн дол. США, або на 2,6 % 

(у 2013 р. – 16573,5 млн дол. США, або 26,6 %). Зокрема, зріс обсяг 

поставок жирів та олії тваринного або рослинного походження на 58,4 

%; деревини і виробів з деревини – на 21,8 %; електричних машин – на 

10,6 %; механічних машин – на 5,5 %; зернових культур – на 5 %. 

Найсуттєвіші експортні поставки серед країн ЄС здійснювались до 

Польщі – 4,9 % загального обсягу експорту (чорні метали, руди, шлак і 

зола, електричні машини); Італії – 4,6 % (чорні метали, зернові культури, 

жири та олії тваринного або рослинного походження), Німеччини – 3 % 

(електричні машини, одяг і додаткові речі до одягу, текстильні, 

механічні машини); Угорщини – 2,8 % (електричні машини, чорні 

метали, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки); серед інших 

країн до Росії – 18,2 % (механічні машини, чорні метали, продукти 

неорганічної хімії) (табл.3.3). 
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Основними торговельними партнерами України у 2014 р. були  

ФРН (17,9%), Польща (15,1%), Італія (10,7%), Угорщина (7,4%), 

Нідерланди (5,1%), Франція (4,7%), Іспанія (4,5%). Основна частка 

українського експорту припадала на Польщу (15,6%), Італію (14,4%), 

Угорщину (8,9%), Німеччину (9,4%), Іспанію (6,3%), Нідерланди (6,6%). 

Поряд з цим основними імпортерами України є ФРН (25,2%), Польща 

(14,7%), Італія (7,4%), Франція (6,2%), Угорщина (6,2%) [36]. 

 

 Таблиця 3.3 

Основні товарні групи Українського експорту до ЄС у 2014 р. 

Назва 

(товарна група 

УКТЗЕД) 

Обсяги експорту, 

млн.дол.США 

2014/ 

2013,% 

частка у 

торгівлі з ЄС,% 

2013 рік 2014 рік 2013 

рік 

2014 

рік 

Чорнi метали (72) 2 980,0 3 129,0 105,0 25,0 23,4 

Зерновi культури (10) 1 098,2 1 488,2 135,5 9,2 11,1 

Руди, шлаки та зола 

(26) 

1 246,7 1 254,7 100,6 10,5 9,4 

Електричнi машини і 

устаткування (85) 

1100,3 1225,5 111,4 9,2 9,2 

Енергетичні матеріали 

(27) 

718,3 919,2 128,0 6,0 6,9 

Джерело: [36] 

 

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 21059,8 

млн дол. США, або 38,7 % загального обсягу, та зменшився проти 2013 

р. на 5707,1 млн дол. США, або на 21,3 % (за 2013 р. обсяг імпорту 

становив відповідно 26766,9 млн дол. та 35,3 %). Скоротились поставки 

засобів наземного транспорту, крім залізничного, на 56,5 %, паперу та 

картону – на 34,6 %, механічних машин – на 32 %, різноманітної 

хімічної продукції – на 28,9 %, фармацевтичної продукції – на 21,1 %, 

електричних машин – на 20,6 %, пластмас, полімерних матеріалів – на 

17,4 % (табл.3.4). 
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Таблиця 3.4 

Основні товарні групи Українського імпорту з ЄС у 2014 р. 

Назва 

(товарна група УКТЗЕД) 

Обсяг імпорту, 

млн.дол.США 

2014/ 

2013,% 

Частка у 

торгівлі з 

ЄС,% 

2013 рік 2014 рік 2013 

рік 

2014 

рік 

Енергетичні матеріали; 

нафта та продукти її 

перегонки (27) 

1 997,3 2 414,1 120,9 10,4 15,6 

Котли, машини, апарати і 

механічні пристрої (84) 

2 423,3 1 719,2 70,9 12,6 11,1 

Фармацевтична продукція 

(30) 

1 605,8 1355,8 84,4 8,3 8,7 

Полімерні матеріали, 

пластмаси (39) 

1 336,3 1 100,4 82,3 6,9 7,1 

Електричні машини і 

устаткування (85) 

1 255,0 1 039,0 82,8 6,5 6,7 

Наземні транспортні засоби, 

крiм залізничних (87) 

2 126,1 915,0 43,0 11,0 5,9 

Папір та картон (48) 841,4 558,5 66,4 4,4 3,6 

Інші продукти хімічної 

промисловості (38) 

627,0 507,3 80,9 3,3 3,3 

Джерело: [36] 

 

Частка зазначених товарів у загальному обсязі імпорту з держав – 

членів ЄС за звітний період становила 62%, або 9 609,3 млн дол. США. 

Найбільші надходження серед країн ЄС здійснювались із 

Німеччини – 9,9 % загального обсягу імпорту (палива мінеральні, нафта 

і продукти її перегонки, механічні машини, засоби наземного 

транспорту, крім залізничного); Польщі – 5,6 % (палива мінеральні, 

нафта і продукти її перегонки, електричні машини, пластмаси, полімерні 

матеріали); Італії – 2,8 % (механічні машини, фармацевтична продукція, 

пластмаси, полімерні матеріали); Угорщини – 2,7 % (палива мінеральні, 

нафта і продукти її перегонки, електричні машини, пластмаси, полімерні 

матеріали); серед інших країн із Росії – 23,3 % (палива мінеральні, нафта 
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і продукти її перегонки, механічні та електричні машини); Китаю – 9,9 

% (електричні та механічні машини, пластмаси, полімерні матеріали); 

Білорусі – 7,3 % (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, 

засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини); 

США – 3,5 % (механічні машини, палива мінеральні, нафта і продукти її 

перегонки, засоби наземного транспорту, крім залізничного)  [36]. 

 

Таблиця 3.5 

Результати SWOT-аналізу інтеграції України до ЄС (складено автором) 

Позитивний вплив (сильні 

сторони): 

- близькість України да ЄС 

- спільна транспортна 

інфраструктура; 

- досвід виробничої кооперації; 

- доволі високий рівень 

лібералізації переміщення  

факторів виробництва; 

- підвищення рівня життя 

населення 

- зростання надходжень прямих 

іноземних інвестицій; 

- колективна безпека в межах ЄС; 

- обмеження шкідливих викидів у 

навколишнє середовище; 

- зростання частки 

відновлюваних джерел енергії; 

- зниження (поступове) мит на 

промислові товари; 

- зростання експорту сировини; 

- встановлення нульових ставок 

ввізного мита на інвестиційні 

види машинобудівної продукції; 

- скасування мит на продукцію 

металовиробників; 

- часткове усунення 

несиметричності умов торгівлі 

(безмитний доступ українських  

Негативний вплив: (слабкі 

сторони) 

- негативне сприйняття України як 

нового учасника ЄС; 

- сировинне спрямування торгівлі 

України та ЄС; 

- недостатність фінансових 

ресурсів для реалізації 

інтеграційного процесу; 

- низький рівень 

конкурентоспроможності 

української продукції на ринку 

ЄС; 

- високий рівень корупції; 

- зниження інтенсивності відносин 

з країнами СНД; 

- втрата значної частки ринку 

країн – членів Митного союзу; 

- зростання сировинного 

експорту; 

- залежність українського 

машинобудування від імпорту 

високотехнологічної продукції; 

- збереження відносно високих 

бар’єрів входження українських 

виробників  на ринок ЄС (за 

деякими видами товарів); 

- неспроможність всіх українських 

товаровиробників негайно  
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Продовження табл. 3.5 

сільськогосподарських товарів у 

межах тарифних квот; 

закріплення використання 

Україною права на 

використання захисних заходів і 

додаткових умов торгівлі); 

- для збільшення українського 

експорту на ринки ЄС 

дозволяється введення квот на 

експорт до ЄС зернових за 

нульовою ставкою мита   

задовольнити технічні, санітарні, 

- фітосанітарні умови експорту на 

ринок ЄС; 

- стримування нарощування 

експорту сільськогосподарської 

продукції на ринок ЄС через 

незначний обсяг імпортних квот 

ЄС для безмитного ввезення 

продукції з України 

Можливості: 

- спрощення доступу до ринку 

збуту українських товарів в ЄС; 

- приплив іноземних інвестицій; 

- поліпшення економічного 

іміджу України у світі; 

- швидке реформування 

економіки; 

- можливість знижувати свої 

імпортні ввізні мита терміном 

до 10 років; 

- можливість прискорення 

модернізації українського 

машинобудування; 

- можливість уникнення 

антидемпінгових мит; 

- збільшення експортного 

виторгу за машинопродукцію; 

- можливість підвищення 

конкурентоспроможності 

сільськогосподарської 

продукції шляхом адаптації до 

вимог ЄС  

 

Загрози: 

- втрата економічного  

суверенітету; 

- відсталість в економічному 

розвитку України від більшості 

країн ЄС; 

- ймовірність перетворення 

України на сировинний додаток 

інтеграційного угруповання; 

- переміщення до України 

шкідливих виробництв; 

- зростання витрат на викиди 

шкідливих речовин у 

навколишнє середовище; 

- зростання конкуренції на 

внутрішньому українському 

ринку; 

- небезпека падіння 

конкурентоспроможності 

українських виробників у 

харчовій промисловості;  

- ймовірність збільшення імпорту 

продукції з високою доданою 

вартістю 

- можливе закриття ринку країн 

Митного союзу через 

торговельні війни; 

- зростання витрат виробництва 

продукції тваринництва та 

овочівництва за стандартами 

краї ЄС 
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Перевагою використання SWOT – аналізу міжнародної 

економічної інтеграції дозволяє комплексно врахувати всі чинники як 

внутрішні, так і зовнішнішнього середовища та їх вплив на 

інтеграційний процес країни. 

Формування інтеграційної стратегії за допомогою інструментів 

аналізу економічної інтеграції України дозволяє досить детально 

спрогнозувати інтеграційні можливості та ризики. 

Квадрант матриці SWOT – аналізу, що поєднує сильні сторони та 

можливості (внутрішні фактори) (стратегія використання інтеграційних 

можливостей і переваг), передбачає використання сильних сторін 

(передумов інтеграції) з метою успішного поступового інтегрування та 

подолання перешкод на шляху інтеграції України до ЄС. 

У квадранті поєднання слабких сторін та можливостей (стратегія 

нейтралізації внутрішніх загроз), передбачає подолання внутрішніх 

недоліків та перешкод, що виникають в процесі економічної інтеграції 

до ЄС. Держава повинна спрямувати зусилля на вдосконалення 

інфрастуктури, усунення проблем в економіці, подолання корупції тощо. 

Поєднання сильних сторін (передумов інтеграції) та загроз 

зумовлених зовнішніми факторами передбачає розвиток сильних сторін 

в умовах інтеграційного процесу, з метою пом’якшення впливу його 

негативних факторів, або повне усунення політико-економічних бар’єрів 

на шляху інтеграції України до ЄС (стратегія використання 

внутрішнього інтеграційного потенціалу). 

Стратегія захисту від інтеграційних ризиків відповідає квадранту 

поєднання загроз  (зовнішніх факторів) зі слабкими сторонами. Постає 

потреба у подоланні загроз та усуненні недоліків, що виникають в 

процесі інтеграції України до ЄС. 

Оцінка позитивних та негативних наслідків від вступу України до 

Європейського Союзу показує наступне. Очевидно, що позитивних 
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можливостей та сильних сторін набагато більше. Існує ряд переваг, які 

потрібно задля уникнення зовнішніх загроз, реалізовувати поступово, 

розробити якісно нову стратегію інтеграції України, враховуючи при 

цьому досвід країн – сусідів України, які вступили до ЄС. Необхідною є 

формування стратегії від якої Україна отримає чистий довгостроковий 

економічний виграш. 

Перспективами та можливостями України від вступу до ЄС є 

відновлення миру та політичної стабільності, впровадження 

європейських стандартів, європейська колективна безпека, 

макроекономічна стабільність, приплив додаткових інвестицій і 

відкриття кордонів для вільного руху товарів, праці та капіталу.  

Для ефективної економічної інтеграції Україні необхідно: 

- чітко окреслити національні геополітичні пріоритети 

(Прийнятий Верховною Радою України Закон України «Про забезпечення 

прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 

території України» 15 квітня 2014 р. № 1207- VII визначив статус території 

України  як тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації, а також встановив особливий правовий режим на цій території, 

логічним продовженням якого, з метою подальшого збереження 

територіальної цілісності, мало б бути запровадження візового режиму. На 

національному рівні необхідним є зміцнення обороноздатності держави).  

- стабілізувати стійкі темпи приросту ВВП (Окуповані  частини 

територій Донецької та Луганської областей спричиняють істотну 

невизначеність щодо перспектив їх економічної відбудови.  Для цих 

територій України постійно зберігаються загрози відновлення воєнних дій, 

що призводить до зниження інвестиційної привабливості). 

- підвищити конкурентоспроможність українських товарів і  

послуг на ринках ЄС та знизити собівартість експортної продукції (24 

жовтня 2014 року Рада ЄС прийняла зміни до Регламенту ЄП та Ради ЄС 
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№374/2014 від 16 квітня 2014 року про скасування або зниження мит на 

товари, що походять з України (Регламент ЄП та Ради ЄС №1150/2014, 

29.10.2014), які набули чинності з 2 листопада 2014 року. Зазначеним 

Регламентом ЄС продовжено до 31 грудня 2014 року дію автономного 

преференційного торговельного режиму для товарів походженням з 

України. Рівень одностороннього преференційного режиму ЄС (ставки мит 

та обсяги тарифних квот) відповідає рівню тарифної лібералізації, 

передбаченому відповідними положеннями Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС).  

- досягти рівня європейських стандартів і  технічних 

регламентів (повільне запровадження європейських стандартів та 

загальна неадаптованість національної системи технічного регулювання 

до європейських вимог є суттєвим бар’єром, що обмежує доступ 

української продукції на європейські ринки. Зниження Європейським 

Союзом ввізних мит щодо українських товарів не може повністю 

знівелювати недоліки низької конкурентоспроможності через 

невідповідність європейським стандартам). 

- запровадити ефективні реформи в економіці України 

(набуття корупцією системного характеру виникає через недостатню 

ефективність політичних заходів у боротьбі з нею. Для України 

характерним є існування законодавчих актів широкого кола дії, що дає 

можливість трактування їх неоднозначно. Українська позиція у 

міжнародних рейтингах одні з найгірших, тому необхідністю постає 

розробка «Антикорупційної стратегії»). 
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Висновки до розділу 3 

 

Основною ідеєю «нової економічної географії» є те, що розмір 

ринку взаємодіє з економією на масштабі на рівні фірми і з 

транспортними витратами, формуючи розподіл економічної діяльності 

країни в просторовому аспекті. 

Застосування основних принципів «нової економічної географії» 

до України дало змогу виокремити кілька основних аспектів: 

- нерівномірність розвитку регіонів країни  (увага зосереджується 

на Донбасі); 

- залежність України від колишньої траєкторії розвитку 

(спрямованість і залежність від російського ринку); 

- ймовірність стати новою «периферією» ЄС; 

- відносини Україна – ЄС в аспекті «центр – периферія» залежать 

від відкритості економіки та транскордонної взаємодії України з так 

званою «східною периферією» Євросоюзу. 

Для України важливим є засади «нової економічної географії» 

П. Кругмана, пов’язані з нерівномірністю розвитку територій. З однієї 

сторони, будучи залежним від Російської Федерації та залежність від 

попереднього вектору розвитку, який не дозволить подолати внутрішні і 

зовнішні суперечності інтеграційного процесу, може унеможливити 

інтеграцію України до ЄС загалом. 

Модель П. Кругмана доводить, що взаємодія ЄС та України 

(«центр» - «периферія») залежить великою мірою від відкритості 

економіки України,  вільного руху товарів, осіб та послуг, можливості 

транскордонної взаємодії, які посилюють вигоди від прикордонного 

розташування, усунення всякого роду політико-економічних бар’єрів. 

Опираючись на ці положення «нової економічної географії», вважаємо, 

що Україні необхідно використовувати внутрішні можливості та 
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переваги для інтеграції до Європейського Союзу. Відкритість економіки 

України спричинятиме прикордонний ефект, оскільки значущість 

бар’єру кордону буде доволі невисокою. Окрім того, ефект від 

прикордонного розташування України буде давати вигоди 

агломераційного ефекту. 

Досліджені просторові теорії міжнародної торгівлі та нової 

економічної географії дають змогу виявити природу та особливості 

розвитку процесу міжнародної економічної інтеграції. Доходимо 

висновку, що Україні необхідно подолати доцентрові сили в 

інтеграціїйному процесі, які спричиняють перетворення її на периферію 

ЄС, що теоретично при негативному ставленні до явища «периферії» 

його може ускладнити чи уповільнити.  

На підставі проведеного нами у дисертаційній роботі 

дослідження механізмів подолання політико-економіних бар’єрів на 

шляху інтеграції на основі матриці SWOT – аналізу нами виявлено, що 

основними перевагами від інтеграції України до Європейського Союзу є: 

спрощення доступу до ринку збуту українських товарів в ЄС; приплив 

іноземних інвестицій; поліпшення економічного іміджу України у світі ; 

швидке реформування економіки; можливість знижувати свої імпортні 

ввізні мита терміном до 10 років; можливість прискорення модернізації 

українського машинобудування; можливість уникнення 

антидемпінгових мит; збільшення експортного виторгу за 

машинопродукцію; можливість підвищення конкурентоспроможності 

сільськогосподарської продукції шляхом адаптації до вимог ЄС.  

Запропоновано чотири можливі інтеграційні стратегії України:  

- стратегія використання інтеграційних можливостей і переваг; 

- стратегія нейтралізації внутрішніх загроз; 

- стратегія використання внутрішнього інтеграційного 

потенціалу; 
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- стратегія захисту від інтеграційних ризиків. 

Отримані у третьому розділі результати дисертаційної роботи, 

які характеризуються науковою новизною частково висвітлені у працях 

автора [105;106; 110]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі вирішено важливе науково-практичне 

завдання поглиблення науково-методичних засад дослідження політико-

економічних бар’єрів міжнародної економічної інтеграції та  їх впливу на 

економічне зростання України в умовах євроінтеграції, розроблено 

науково-практичні рекомендації щодо подолання політико-економічних 

перешкод на шляху інтеграції України до ЄС. Отримані результати дали 

змогу дійти таких висновків: 

1. Попри розмаїття концепцій і теорій розвитку міжнародної 

економічної інтеграції, єдиного спільного підходу до її визначення наука 

дотепер не виробила. На наш погляд, на сучасному етапі вже 

недостатньо оцінювати  міжнародну інтеграцію лише з економічної чи 

політичної точок зору. 

Міжнародну економічну інтеграцію слід трактувати як політико-

економічний процес зближення та об’єднання держав з переплетінням їх 

економічних систем, зі спільною економічною політикою та 

наднаціональним політичним управлінням. 

2. Традиційно тлумачиться  поняття «міжнародна економічна 

інтеграція» або з економічної, або з політичної точки зору.  

Теорії, яка б узагальнювала надбання різних шкіл, немає. 

Поширеним недоліком аналізу міжнародної економічної інтеграції є її 

трактування крізь площину інституцій та роль держави у процесі 

загалом. 

Систематизація теорій міжнародної економічної інтеграції дала 

змогу встановити, щопредставники ринково-інституціональна школи 

найбільш повно висвітлюють процес міжнародної економічної 

інтеграції. 
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3. Запропоновано визначення політико-економічних бар’єрів на 

шляху інтеграції України якоб’єктивних чи суб’єктивних факторів, що 

виникають через певні відмінності у політичних і економічних системах, 

різницю в економічному розвитку, політичні суперечності, 

неузгодженість економічних інтересів і геоекономічну невизначеність і 

перешкоджають процесові міжнародної економічної інтеграції, 

ускладнюючи або сповільнюючи його. 

4. Встановлено, що ефективність міжнародної економічної 

інтеграції залежить від усунення дискримінації між учасниками 

інтеграційних процесів та бар’єрів у переміщенні товарів і послуг, 

капіталу та робочої сили; стандартизації у виробничій сфері; рівня 

конкуренції та економічного розвитку країн - претендентів на участь в 

інтеграційному угрупованні. 

При дослідженні політико-економічних бар’єрів виявлено низку 

детермінантів торговельного протекціонізму, які неможливо обчислити. 

У різних галузях існують різні специфічні ефекти, які не піддаються 

математичному обчисленню, отже їх доводиться оминати. Окрім того 

низка даних по захисту торгівлі з міркувань безпеки є досить закритими 

або їх вірогідність викликає сумнів. 

Участь в інтеграційному процесі сприяє економії на масштабі 

виробництва. Внаслідок  загострення конкуренції в інтеграційному 

об’єднанні витісняється неефективне виробництво.  

5. Критичний аналіз і систематизація теоретичних та 

емпіричних підходів дали змогу поділити політико-економічні бар’єри 

поділяючи їх за значущістю впливу на значущі, незначущі та нейтральні.  

6. На підставі дослідження залежності між політико-

економічними чинниками міжнародної економічної інтеграції та 

економічним зростанням для 18 країн ЦСЄ та СНД за 1991-2013 роки  

сформульовано такі висновки: 
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Інституції поряд з базовими факторами зростання – капіталом і 

робочою силою, слугують ключовими детермінантами економічного 

зростання для постсоціалістичних країн. Не всі компоненти 

інституційного удосконалення впливають на економічне зростання 

постсоціалістичних країн ЦСЄ і СНД однаково. Так, свобода торгівлі та 

свобода від корупції суттєво впливають на економічне зростання, 

зокрема,  для підгрупи країн ЦСЄ і СНД, які не є членами ЄС. Очевидно, 

що країн  цієї підгрупи мають порівняно слабші інституції, тому їм 

доцільно спрямувати економічну політику на поліпшення якості 

відповідних компонентів інституцій, що, в своєю чергою може стати 

рушієм їх економічного зростання. Дослідженням підтверджено, що 

слабкі інституції є головними бар’єрами на шляху зростання економіки 

за умов інтеграції у міжнародну економіку.   

Показники зростання ВВП, крім інституцій залежать від 

показників зовнішньої торгівлі. При цьому роль експорту в економіці 

країн ЦСЄ і СНД, які не є членами ЄС, значно більша ніж в економіці 

країн ЦСЄ – нових членів ЄС. Це пояснюється експортною орієнтацією 

країн СНД з відносно слабким розвитком внутрішнього ринку. Водночас 

імпорт позитивно впливає на економічне зростання країн обох груп, 

оскільки з імпортом країни отримують нові товари, устаткування, 

сировину, технології та знання. Цей висновок узгоджується з 

висновками інших сучасних емпіричних досліджень.   

Крім інституцій і торгівлі, на економічне зростання 

постсоціалістичних країн впливають такі політико-економічні чинники 

міжнародної економічної інтеграції, як прямі іноземні інвестиції, 

міжнародний обмін правами інтелектуальної власності, міжнародні 

програми допомоги донорів та європейських інституцій, а також 

надходження від оподаткування зовнішньої торгівлі. Вплив цих 
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чинників на зростання переважно позитивний, а в деяких специфікаціях 

моделі значення цих показників втрачають статистичну значимість.  

Позитивними також є наслідки взаємодії інституцій з іншими 

політико-економічними чинниками міжнародної економічної інтеграції, 

головно з обсягами імпорту, експорту, прямими іноземними 

інвестиціями і  міжнародною допомоги від донорів та європейських 

інституцій. Отже, можемо припустити існування певних синергетичних 

ефектів від комплексного реформування інституцій, зовнішньої торгівлі, 

залучення іноземних інвестицій і міжнародних програм допомоги і 

співпраці. Подальші дослідження у цій сфері допоможуть розкрити цю 

проблему більш докладно. 

7. У результаті аналізу сформовані рекомендації щодо 

вдосконалення механізмів інтеграції України до Євросоюзу, визначення 

її основних завдань:  

- чітко окреслити національні геополітичні пріоритети;  

- стабілізувати стійкі темпи приросту ВВП;  

- підвищити конкурентоспроможність українських товарів і  послуг 

на ринках ЄС;  

- знизити собівартість експортної продукції;  

- досягти рівня європейських стандартів і  технічних регламентів;  

збільшити фінансування реалізації інтеграційного процесу.  
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Економічне визначення інтеграції Політичне визначення інтеграції 
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м

о
в
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а-

В
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ст
ер
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це дія або процес, за яких різні групи 

(або раси) об'єднуються на рівній основі 

в єдине суспільство або організацію; 

П
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С
тр

іт
е
н

 

під інтеграцією  слід розуміти 

спільну політику зайнятості, 

спільну монетарну i фіскальну 

політику, а також спільну 

антимонопольну політику; 
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о

л
іт

о
л
о

гі
ч

н
и

й
 

сл
о

в
н

и
к
 

   

це сукупність політичних процесів, 

спрямованих на консолідацію, злиття 

суспільних, політичних, військових, 

економічних структур або етносів у 

межах однієї держави чи кількох 

держав з метою протидії деструктивним 

внутрішнім і зовнішнім чинникам; 

С
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Н
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Ч
у

д
н

о
в
сь

к
а
 це нова ступінь інтернаціоналізації 

економічних та соціальних 

зв’язків, чи як стан поєднання 

окремих диференційованих частин 

або функцій у ціле, або як процес, 

що призводить до нього; 

Е
.Р

у
м

я
н

ц
ев

а
 взаємозв’язаність, системне об’єднання 

і налагодження зв’язків, зближення, 

об’єднання організацій, галузей, 

регіонів або країн; 

Г
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М
ю

р
д

ал
ь
 

це процес структурних змін в 

економіці країн з центрами 

розвитку інтеграції – великими 

фірмами та цілими галузями 

промисловості; 

К
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Д
о

й
ч
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це створення співтовариства безпеки 

між державами регіону; 

Р
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К
у

п
ер

 

це узгодження внутрішньої та 

зовнішньої політики учасників 

інтеграції з метою досягнення 

оптимального поєднання двох 

можливих варіантів розвитку 

економічної інтеграції: 1) 

об’єднання держав з наступною 

втратою суверенітету та взаємним 

узгодженням економічної 

політики; 2) інтеграції з 

максимальним збереженням 

національної автономії; 

Е
. 

Х
аа

с 

процес, за допомогою якого  політичні 

актори декількох національних 

утворень схиляються до ідеї створення  

нового наднаціонального центру 

ухвалення рішень, який стає центром 

політичної активності; 

Н
. 

Л
и

в
е
н

ц
ев

 

це високий «зрілий» ступінь 

інтернаціоналізації виробництва на 

основі розвитку глибоких, стійких 

взаємозв’язків і поділу праці між 

національниим господарствами, 

яка веде до поступового зрощення 

виробничих структур низки країн;  

Д
. 

М
іт

р
ан
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інтеграція різного рівня існує у світових 

імперіях, блоках і міжнародних 

організаціях. Її ознаками є дієвий 

контроль над законним використанням 

влади, наявність спільного органу 

ухвалення рішень і центру політичного 

інформування громадян співтовариства. 

Ю
. 

Ш
и

ш
к
о

в
 основою інтеграційних процесів є 

міжнародний поділ праці, 

опосередкований торгівлею та 

іншими економічними 

відносинами на мікро- та 

макрорівнях; 
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Продовження додатку А 

В
. 
М

о
л
л
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Це поступове усунення 

економічних бар’єрів між 

незалежними державами, в 

результаті чого господарства країн 

починають функціонувати як 

єдине ціле. 
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Ш
и

ш
к
о

в
 

це закономірний процес, який є 

наслідком поступового «розкриття» 

держав одна одній, під час якого 

декілька монодержавних 

макроекономічних організмів крок за 

кроком зростаються в єдиний 

полідержавний господарський простір, 

який з часом структурується в новий, 

укрупнений, більш ефективний 

економічний організм; 
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п
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ч
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це процес, який розвивається на основі 

інтернаціоналізації загального 

суспільного життя, що прискорюється 

науково-технічним прогресом, 

зростання взаємозалежності народів і 

держав. 

 

Джерело: складено за [151; 241; 141; 212; 161; 78; 143; 207; 204; 96; 116; 

163; 181; 206; 95] 
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Додаток Б 

Теоретичні засади визначення торговельних бар’єрів [  222, P.14-15] 
Автор 

(дата) 

Теоретична 

модель 

Практичні дані Емпірична модель Основні положення 

Л
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ер
 (

L
ea

m
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) 

(1
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8
8

) 
Узагальнена 

модель 

співвідношення 

факторів 

виробництва 

14 країн 

Організації 

економічного 

розвитку та 

співробітництва 

(OECD): 19 

товарних позицій 

на 1978 р. 

зменшення внутрішніх 

витрат на капітал, працю, 

тарифи та товарні змінні 

виміряні торгові бар’єри 

мали чистий ефект на 

склад продукції 

Л
ім

ер
 (

L
ea

m
er

) 

(1
9

9
0

) 

Узагальнена 

модель 

співвідношення 

факторів 

виробництва 

14 країн 

Організації 

економічного 

розвитку та 

співробітництва 

(OECD): 10 

товарних позицій 

на 1983 р. 

зменшення імпортних 

тарифних і нетарифних 

бар’єрів. Метод 

використовувався для 

визначення чутливого 

коефіцієнта, який 

змінюється через імпорт. 

модель, що враховує 

різницю у товарах та 

країнах і показує, що 

ефект від нетарифних 

бар'єрів важко 

визначити. 

Л
о

у
р

ен
с 

(L
aw

re
n

ce
) 

(1
9

8
7

) 

Модель 

монополістичної 

конкуренції 

13 країн OECD у 

1970-1983 рр.: 21 

сектор 

промисловості 

зниження коефіцієнта 

проникнення імпорту у 

частці світового 

виробництва; 

впровадження змінних 

відстані та країни 

у Японії частка обсягу 

імпорту у загальному 

виробництві незвично 

низька 
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(1
9
9

3
) 

Модель 

монополістичної 

конкуренції 

13 країн OECD у 

1983 р.: 28 

секторів 

промисловості 

зниження частки 

взаємного імпорту у 

загальних витратах 

країн-експортерів; 

дослідження торгових 

бар’єрів та впровадження 

змінної транспортних 

витрат 

досліджено, що у 1983 р. 

обсяги імпорту не 

зменшувались за 

рахунок нетарифних 

бар’єрів; а транспортні 

витрати та тарифи 

створюють негативний 

ефект для імпорту 

Р
ей

 
(R

ay
) 

(1
9

8
1

) 

Загальна 

факторна модель 

використовувалис

ь статистичні 

показники США 

за 1970 р. 

визначено рівняння 

імпортних торговельних 

бар’єрів; враховано 

фактор інтенсивності та 

нетарифних бар’єрів у 

рівнянні імпорту 

нетарифні бар’єри не 

мали значного впливу на 

структуру імпорту у 

виробничому секторі 
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9

3
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Загальна 

факторна модель 

використовувалис

ь статистичні 

показники США 

за 1983 р. 

визначено рівняння 

співвідношення 

проникнення імпорту та 

нетарифних бар’єрів за 

допомогою моделі 

Тобіта (Tobit) 

доведено, що при 

моделюванні 

нетарифних бар’єрів 

ендогенно,  їх 

обмежувальний вплив є 

значно вагомішим ніж у 

решту випадків 

Л
і 
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(L
ee
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d
 

S
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ag
el

) 
(1

9
9
5

) 

Модель 

монополістичної 

конкуренції 

досліджувалися 40 

країн та 28 

секторів 

промисловості у 

1988 р. 

визначено рівень 

імпортозаміщення та 

нетарифних бар’єрів, 

частку випуску, відстань 

та торгові бар’єри 

включено у рівняння 

імпорту 

структура нетарифних 

бар’єрів різних країн та 

промисловості можуть 

бути пояснені за 

допомогою аналізу 

політико-економічних 

методів захисту 

Х
ар

р
іг

ан
 

(H
ar

ri
g

an
) 

(1
9

9
6

) 

Модель 

монополістичної 

конкуренції 

20 країн; 28 

секторів 

промисловості у 

1985р. 

проаналізовано зниження 

імпорту країн-

експортерів; введено 

змінні: імпорт та експорт 

доведено, що за ступеня  

відкритості торгівлі 

Японія, США та ЄС 

істотно різняться 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Показники зовнішньої торгівлі товарами та послугами з Російською 

Федерацією за 2002-2013 рр., млн дол.США 

     

 
Зовнішньоторговельні 

операції 
Експорт Імпорт 

2002 рік 12069,3 5499,4 6569,9 

2002 рік / 2001 рік (%) 102,7 95,8 109,3 

2003 рік 15441,2 6505,2 8936,0 

2003 рік / 2002 рік (%) 127,9 118,3 136,0 

2004 рік 20350,0 8197,9 12152,1 

2004 рік / 2003 рік (%) 131,8 126,0 136,0 

2005 рік 23350,5 10070,3 13280,2 

2005 рік / 2004 рік (%) 114,7 122,8 109,3 

2006 рік 26171,5 11787,7 14383,8 

2006 рік / 2005 рік (%) 112,1 117,1 108,3 

2007 рік 33614,7 16085,4 17537,7 

2007 рік / 2006 рік (%) 128,4 136,3 121,9 

2008 рік 39900,6 19592,0 20308,6 

2008 рік / 2007 рік (%) 118,7 121,8 115,8 

2009 рік 25858,8 11963,5 13895,3 

2009 рік / 2008 рік (%) 64,7 61,0 68,4 

2010 рік 41565,0 18578,0 22987,0 

2010 рік /2009 рік (%) 160,7 155,3 165,4 

2011 рік 55523,8 25444,9 30078,9 

2011 рік /2010 рік (%) 133,5 136,9 130,8 

2012 рік 51402,1 22997,2 28404,9 

2012 рік /2011 рік (%) 92,6 90,4 94,4 

2013 рік 44960,0 20489,9 24470,1 

2013 рік /2012 рік (%) 87,4 89,1 86,1 

Джерело: [36] 
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Таблиця В.2 

Україна – ЄС: структура товарної торгівлі, SITC, 2013 р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Товар 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 

ЕКСПОРТ ІМПОРТ 

м
л
н

 

єв
р

о
 

%
  

ек
сп

о
р

ту
 Є

С
 

%
  

ім
п

о
р

ту
 Є

С
 

м
л
н

 є
в
р

о
 

%
  

ім
п

о
р

ті
у
 Є

С
 

%
  

ек
сп

о
р

ту
 Є

С
 

Усього 13793 100,0 0,8 23,942 100,0 1,4 
Продукти харчування та живі тварини 2184 15,0 2,5 1631 6,8 2,2 
Напої та тютюнові вироби 21 0,2 0,3 236 1,0 0,8 
Сировинні товари (неїстівні) крім палива 3091 22,4 4,6 550 2,3 1,4 
Мінеральні палива, мастила та інші 

паливно-мастильні матеріали 
1035 7,5 0,2 2488 10,4 2,1 

Тваринні та рослинні масла, жири та 

вуглеводи 
464 3,4 5,4 58 0,2 1,2 

Хімічні продукти 556 4,0 0,4 4591 19,2 1,7 
Промислові вироби за видом сировини 3922 28,4 2,4 3425 14,3 1,7 
Машинобудування та транспортне 

обладнання 
3922 28,4 2,4 8155 34,1 1,2 

Різні промислові товари 579 4,2 0,3 2337 9,8 1,3 
Товари та операції 34 0,3 0,1 167 0,7 0,2 
Інші товари 535 3,9 - 307 1,3 - 

Джерело: складено за www.ier.com.ua та Державної служби 

статистики 
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Таблиця В.3 

Зовнішня торгівля України з Росією в умовах війни 
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Джерело: складено за даними Державної служби статистики 
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Таблиця В.4 

Структура експорту – імпорту України, 2013 р. 
Експорт 

Стаття Усього Росія ЄС-28 Інші країни 

млрд. дол. 

США 

млрд. дол. 

США 

% млрд. дол. 

США 

% млрд. дол. 

США 

% 

Усього 63,3 15,1 24 16,8 26 31,5 50 

Чорні метали 14,3 2,2 15 4,1 28 8,1 57 

Зернові 6,4 0,0 0,0 1,7 27 4,6 73 

Руди металів 3,9 0,1 1 1,8 45 2,1 54 

Ядерні реактори, 

котли та ін. 

3,8 2,2 58 0,4 11 1,2 31 

Жири, мастила 3,5 0,1 2 0,5 14 2,9 84 

Електричне 

обладнання 

3,1 1,1 35 1,5 48 0,5 17 

Мінеральні 

мастила, пальне 

2,9 0,2 8 1,0 37 1,6 56 

Вироби з чорних 

металів 

2,6 0,8 33 0,3 13 1,4 55 

Залізничний і 

трамвайний 

транспорт 

2,5 1,7 71 0,1 5 0,6 24 

Олійна 

продукція 

2,0 0,1 4 1,2 61 0,7 35 

Продукти 

неорганічної 

хімії 

1,7 0,9 52 0,2 12 0,6 36 

Імпорт 

Усього 77,0 23,2 30 27,0 35 26,7 35 

Мінеральні 

мастила,  пальне 

та в т. ч. 

21,2 14,5 68 3,0 14 3,8 18 

- природний газ 11,8 10,8 91 0,9 7 0,2 2 

- нафта та 

нафтопродукти 

7,0 2,3 32 2,0 28 2,8 40 

Ядерні реактори, 

котли та ін. 

6,9 1,2 18 3,4 49 2,3 33 

Електричне 

обладнання 

5,6 0,8 14 1,9 34 2,9 52 

Наземний 

транспорт (крім 

залізничного) 

5,4 0,4 8 2,8 51 2,3 41 

Пластмаси та 

вироби з них 

3,6 0,5 14 1,8 50 1,3 36 

Фармацевтична 

продукція 

3,1 0,1 3 2,3 75 0,7 22 

Чорні метали 2,2 0,8 37 0,5 21 0,9 42 

Папір, картон і 

вироби зних  

1,7 0,3 19 1,1 68 0,2 13 

Джерело: за даними [35] 
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Додаток Д 

Статистичні показники, що характеризують вплив політико-

економічних чинників міжнародної економічної інтеграції на 

економічне зростання України, країн СНД і Центрально-Східної 

Європи 

Таблиця Д.1 

Статистика змінних 

Країна Рік 
ВВП, 

дол.США 

Капітал, 

дол.США 

Робоча 

сила 

Імпорт, 

дол.США 

Експорт, 

дол.США 

ПІІ у % 

до ВВП, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Азербайджа

н 
1991 11863748995 2071025109 2969160 451800270 1415455644 

 
Бєларусь 1991 23444747558 58433096340 5198128 

2506619551

1 

1950331605

8 

 Болгарія 1991 22820228525 24891030504 4017090 5922167035 7446730815 0,51 

Хорватія 1991 27499306474 1412842147 2077110 5570269226 6071388724 

 
Чехія 1991 94365789261 145841434396 4994693 

1331600198

1 

2009898232

3 

 Естонія 1991 4470328794 5469603885 826712 1885229195 2540576643 

 
Угорщина 1991 77965848795 121670563350 4500269 

1338340134

8 

1401163146

9 4,23 

Казахстан 1991 44715884152 270957178103 7882705 
5522441557

6 

2202565797

1 

 Киргизстан  1991 2826525045 6345750427 1835989 2127193361 669892062 

 Латвія 1991 12582451749 10878314807 1408420 3670040045 3524038216 

 Македонія 1991 5696220006 11388761145 815611 1470400330 1430694787 

 Молдова 1991 5007697173 11705444998 1784101 908012959 931599013 

 
Польща 1991 

16871970393

9 
164186437006 17929741 

2601613241

3 

2731742829

5 0,35 

Румунія 1991 77202801881 62518187914 10536224 9059440895 7922610893 0,14 

Росія 1991 
80049889343

3 

456989904755

1 
75960799 

1022858966

24 

1490897474

98 

 
Словаччина 1991 33178656697 86039718136 2630848 

1873069017

1 

1582443813

0 

 
Словенія 1991 20475126076 35780386602 851606 9249774965 

1160361055

7 

 
Україна 1991 

12550723639

5 
839994228212 25424187 

6492602342

3 

4893550815

4 

 Азербайджа

н 
1992 9182541675 2361645483 3060482 626060292 1508462784 

 
Бєларусь 1992 21194051792 63141428551 5149406 

1428773144

1 

1287218859

8 0,04 

Болгарія 1992 21160652994 26822633391 3956350 7135353406 7871349288 0,40 
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Хорватія 1992 28533837343 1639465524 2048493 6648878614 6751643559 

 
Чехія 1992 93887786575 156688892649 5045288 

1726863219

3 

2201839344

5 

 Естонія 1992 5127335609 6054660401 796350 2092456723 2633001045 

 
Угорщина 1992 75576834581 129474226202 4542628 

1341645376

6 

1430610605

1 3,84 

Казахстан 1992 42345942292 284328182802 7904292 
4290937090

2 

1949270730

5 0,40 

Киргизстан  1992 2433957212 6720437444 1851677 1779833256 880067360 

 Латвія 1992 8541148118 11744810448 1359635 3964111665 4047392401 0,61 

Македонія 1992 5322263431 12004683963 815645 1495100950 1738241031 

 Молдова 1992 3550457300 12284686126 1776907 1019960092 878108079 0,73 

Польща 1992 
17296296843

1 
179351262732 17813037 

2647183756

4 

3026593244

3 0,73 

Румунія 1992 70377757160 68395680182 10581317 9740231364 8154172487 0,31 

Росія 1992 
68417780867

5 

469704986170

0 
74967755 

6840471668

0 

1063360724

10 0,25 

Словаччина 1992 35975751026 91763527329 2572853 
1812608991

4 

1578435455

8 

 Словенія 1992 21524492547 38181975766 852610 7128488919 8877362570 

 
Україна 1992 

11333429130

1 
844922383652 25397094 

3434586639

1 

2578901279

7 0,27 

Азербайджа 1993 7061374589 2480066112 3134533 800320315 1601469924 

 
Бєларусь 1993 19583303856 66195166564 5097670 

1134445876

4 
9988818352 

0,11 

Болгарія 1993 20847429880 28424940102 3888032 7798875408 8060017280 0,37 

Хорватія 1993 29568368212 2943556817 2115630 7727488003 7431898393 

 
Чехія 1993 93945907103 169982912991 5088850 

2137001017

8 

2550240432

0 1,62 

Естонія 1993 5784342424 6742223606 761737 2275937422 2713953639 

 
Угорщина 1993 75141430000 136521157046 4372993 

1613253327

8 

1285556190

9 5,89 

Казахстан 1993 38450115601 292562105909 7884169 
3209620943

6 

1816720320

7 5,43 

Киргизстан  1993 2057683867 6840268937 1851006 1901919324 1090242658 0,49 

Латвія 1993 8115544429 12162553431 1302999 2380025781 3116462581 1,01 

Македонія 1993 4924713992 12393308540 814882 1788210748 1786110634 

 Молдова 1993 3507851814 12433154925 1765771 745263213 475651250 0,59 

Польща 1993 
17942886091

1 
194321844476 17786777 

2995167749

5 

3121988635

4 1,82 

Румунія 1993 71441400929 74968379551 10790576 
1016933305

8 
9059945082 

0,36 

Росія 1993 
62486957931

9 

467025014203

3 
72773205 

6145576252

6 

1085824702

36 0,28 
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Словаччина 1993 36659767815 98393449209 2520166 
1801793769

4 

1574427098

6 1,21 

Словенія 1993 22573859018 39924071235 853182 8380638611 8929444057 

 
Україна 1993 97211233882 843488988753 25365816 

2242785075

3 

2300379941

5 0,30 

Азербайджа

н 
1994 5670283794 2500329599 3189755 974580338 1995667837 

 
Бєларусь 1994 17292057305 68624196159 5041576 

1005119046

5 
9868952532 

0,07 

Болгарія 1994 21226438461 29433473149 3830899 6775416607 8283147012 1,09 

Хорватія 1994 30602899081 5271242629 2112871 8806097391 8112153228 

 
Чехія 1994 96679084270 182652190671 5144757 

2456581355

5 

2646906783

9 1,85 

Естонія 1994 6441349239 7550563229 729698 2553921057 2809450828 

 
Угорщина 1994 77355964078 143490354248 4240969 

1755936208

4 

1461934482

8 2,67 

Казахстан 1994 33605401036 293985988170 7803914 
3029882170

7 

1616881085

6 3,10 

Киргизстан  1994 1644394794 6852463738 1849347 1480267398 883427481 2,27 

Латвія 1994 8293267693 12400623098 1251011 2691809159 3060366255 4,24 

Македонія 1994 4838135652 12684130109 811548 2110270053 1847032683 0,71 

Молдова 1994 2423925594 12532829754 1750106 766378548 596643263 0,68 

Польща 1994 
18892567535

6 
209233215009 17618732 

3334870439

6 

3529585109

5 1,73 

Румунія 1994 74277784315 82043782845 11050708 
1045557110

0 

1078394512

0 1,13 

Росія 1994 
54632499801

3 

459111279280

8 
70393822 

6404788352

9 

1222321141

42 0,17 

Словаччина 1994 38934700783 104329750757 2454866 
1716511341

9 

1806793359

0 1,34 

Словенія 1994 23623225489 41970605190 945333 9481868747 
1003024081

4 

 
Україна 1994 74916765237 827995021850 25214297 

3047944917

3 

2539619455

4 0,30 

Азербайджа 1995 5001190255 2647977317 3234076 1148840360 1420924480 10,81 

Бєларусь 1995 15493683345 70145560329 4980711 6895116659 7697782975 0,11 

Болгарія 1995 21833554818 30417432289 3775479 8496711966 
1016874253

0 0,69 

Хорватія 1995 30834106848 8571343235 2109963 9608054800 8430215750 0,48 

Чехія 1995 
10269388262

2 
197175273164 5159906 

3025919697

8 

3145063847

6 4,31 

Естонія 1995 7176377904 8424268963 701384 2691361240 2961487713 4,62 

Угорщина 1995 78508200869 151831398925 4171889 
2020237245

2 

1994249495

8 10,41 

Казахстан 1995 30849758150 293508749735 7711296 
2426935618

7 

1697725139

8 4,73 
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Киргизстан  1995 1555205750 6763611303 1870842 1207199113 730032128 5,79 

Латвія 1995 8214916165 12633321002 1202755 3464453741 3280653256 3,43 

Македонія 1995 4784211926 12882235161 811916 2298869910 1785887243 0,21 

Молдова 1995 2389990660 12526219730 1731780 969157480 770866293 1,48 

Польща 1995 
20205951744

4 
225654951529 17417692 

4142694385

4 

4336097178

8 2,62 

Румунія 1995 79596003164 91005860877 11345563 
1216439030

9 

1261929954

9 1,18 

Росія 1995 
52368786652

8 

447579476999

6 
70495354 

7759856815

8 

1363346976

88 0,52 

Словаччина 1995 41209848278 109696813524 2480935 
1916292214

9 

1888967342

4 0,92 

Словенія 1995 24719450065 44485961483 959980 
1055288756

5 

1013956914

6 0,71 

Україна 1995 65776919878 799866176478 24930040 
2907739451

1 

2567555269

4 0,55 

Азербайджа

н 
1996 5066205739 2838962166 3284144 1682379103 1710038476 

19,75 

Бєларусь 1996 15927506479 70124894393 4916903 7639789258 8298210047 0,71 

Болгарія 1996 22182891693 31568289172 3708842 8386254702 
1321936528

5 1,08 

Хорватія 1996 32645209243 12522406827 2022942 
1057526100

9 
9841952510 

2,08 

Чехія 1996 
10709205524

5 
216491401954 5160445 

3382292065

4 

3225090770

6 2,15 

Естонія 1996 7599059096 9323607795 694109 2920882455 2971356017 3,17 

Угорщина 1996 78534831461 159086611637 4130748 
2164651710

4 

2183764608

6 7,08 

Казахстан 1996 31004006942 287665212113 7645897 
2011929627

9 

1731679642

6 5,41 

Киргизстан  1996 1665384339 6827142340 1905755 1290428050 778951570 2,58 

Латвія 1996 8526335754 12928169809 1160328 4452084089 3944848248 6,83 

Македонія 1996 4840895856 13155253185 818151 2100313705 1555666364 0,25 

Молдова 1996 2265711134 12372136949 1719727 1269662034 853623723 1,40 

Польща 1996 
21466584259

5 
245704864578 17365006 

5302882286

4 

4854318265

0 2,86 

Румунія 1996 82786928871 100422673975 11665858 
1322658934

8 

1287544551

8 0,74 

Росія 1996 
50483510333

3 

435767482706

3 
69698256 

7860734954

4 

1413790815

02 0,66 

Словаччина 1996 43994458401 114861451146 2517916 
2252973212

3 

1862684330

3 1,26 

Словенія 1996 25588655437 47648796347 942522 
1080586263

9 

1044090138

1 0,81 

Україна 1996 59199227890 771821575913 24687557 
3367162284

4 

3001472110

0 1,17 
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Азербайджа

н 
1997 5360045698 3380647178 3343647 2154070993 2209320305 

28,13 

Бєларусь 1997 17743242217 69997176779 4861371 9664333412 
1111130325

3 2,49 

Болгарія 1997 21941347565 31194824275 3644216 8348791826 
1415753983

6 4,51 

Хорватія 1997 34814638170 17783696259 2049496 
1364799181

4 

1050091543

9 2,27 

Чехія 1997 
10636996430

6 
237708706291 5175174 

3579768591

6 

3470845604

0 2,09 

Естонія 1997 8490911680 10418970459 688310 3757245436 3754315774 5,26 

Угорщина 1997 81183325191 166663437344 4067690 
2685771047

1 

2684198764

9 8,83 

Казахстан 1997 31531075059 280003027305 7584998 
2162824350

0 

1752459798

3 5,96 

Киргизстан  1997 1830510000 6835121114 1944324 1030033455 942940234 4,74 

Латвія 1997 9232554282 13415131503 1154277 4754356665 4462598758 8,50 

Македонія 1997 4910612193 13474418466 823478 2654796524 2011476609 0,42 

Молдова 1997 2301962512 12346660410 1702999 1425770539 867803249 4,08 

Польща 1997 
22987766640

5 
270931535624 17349192 

6438028215

3 

5448803426

4 3,12 

Румунія 1997 77734629367 110160605864 12006610 
1421666042

0 

1434472259

1 3,44 

Росія 1997 
51190279477

9 

422305888461

6 
68339070 

7892177894

2 

1406721860

95 1,20 

Словаччина 1997 46660582142 122689460420 2516752 
2481336376

1 

2048833204

8 0,63 

Словенія 1997 26897356576 51090822318 960003 
1206912810

3 

1165566132

8 1,61 

Україна 1997 57423251054 742785524913 24379240 
3212272819

3 

2839392616

0 1,24 

Азербайджа

н 
1998 5896050283 4161864817 3409244 2583871101 2536674155 

23,01 

Бєларусь 1998 19233674564 70608985428 4806476 9480711077 
1018906508

3 1,33 

Болгарія 1998 22701136210 31675770181 3576613 8161856920 
1169861453

1 3,67 

Хорватія 1998 35462845272 24250766901 2012611 
1217917582

7 

1047807755

6 3,70 

Чехія 1998 
10603380047

0 
256196241636 5196678 

3776277563

2 

3806302992

0 5,57 

Естонія 1998 9069116425 11827532457 677254 4226872233 4257515172 10,35 

Угорщина 1998 84599907307 175207992732 4060470 
3293494670

1 

3102472912

2 6,89 

Казахстан 1998 30931984634 272945747238 7504580 
2007100996

9 

1543917082

3 5,20 
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Киргизстан  1998 1869350407 6740690383 1984991 1045963081 860561580 6,64 

Латвія 1998 9668587270 14112575158 1147890 5657836998 4679297013 5,39 

Македонія 1998 5076530205 13735605055 830923 2850022897 2181517699 4,21 

Молдова 1998 2152334950 12290859066 1690410 1277775978 638592907 4,61 

Польща 1998 
24132933026

9 
303091284272 17393291 

7633635908

7 

6235179305

7 3,67 

Румунія 1998 74011870572 119669181160 11860713 
1549151079

0 

1368609827

9 4,82 

Росія 1998 
48477194665

6 

408859558317

8 
67707972 

6518938940

6 

1433449576

30 1,02 

Словаччина 1998 48524274095 131958141111 2535421 
2454107747

8 

1995333267

0 1,88 

Словенія 1998 27781104588 55070873962 979777 
1328308521

0 

1256734967

7 0,97 

Україна 1998 56332209284 715548099032 24132530 
3276518275

7 

2873465327

4 1,77 

Азербайджа

н 
1999 6332358038 5122579147 3474394 2050621900 2877994560 

11,14 

Бєларусь 1999 19887619499 71605482061 4759220 9461749655 
1090229963

9 3,66 

Болгарія 1999 21419379704 32721022116 3505909 9506368720 9625247075 5,99 

Хорватія 1999 35131090357 30557574363 2031081 
1179190394

9 

1062987187

1 6,21 

Чехія 1999 
10755861977

3 
273410202221 5216521 

3953687100

7 

4004473769

6 9,75 

Естонія 1999 9044516117 13578974194 663454 3977809407 4275567577 5,34 

Угорщина 1999 87339355905 185355623610 4152706 
3731795623

4 

3470798792

5 6,76 

Казахстан 1999 31767148218 265130471768 7500394 
1639801514

5 

1739994551

8 9,41 

Киргизстан  1999 1937689921 6648144758 2027741 994503687 771072284 3,56 

Латвія 1999 10122922708 15615373267 1122135 5345075469 4396797690 4,77 

Македонія 1999 5296811615 13959602674 838427 2853258726 2331017805 2,41 

Молдова 1999 2079155554 12289597137 1677551 1022214328 655643141 3,24 

Польща 1999 
25224754849

4 
340054177036 17212025 

7713124176

3 

6078383247

6 4,32 

Румунія 1999 73123725168 127807119189 11890810 
1525608858

9 

1511766373

9 2,92 

Росія 1999 
51579735124

2 

395134593110

5 
72482204 

5410719320

7 

1593995928

85 1,69 

Словаччина 1999 48426413879 142004566850 2570716 
2366455142

4 

2197062964

8 1,17 

Словенія 1999 29246378363 59374673736 965827 
1440012691

0 

1281926213

2 0,47 

Україна 1999 56219544865 690100523822 23842205 
2729339723

7 

2810249090

2 1,57 
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Азербайджа

н 
2000 7035249733 6346855217 3556038 2209276080 3539502706 

2,46 

Бєларусь 2000 21041101430 72371076025 4753813 
1072962410

8 

1228689169

3 0,93 

Болгарія 2000 22712754600 34193178875 3431024 8588418919 7973484423 7,50 

Хорватія 2000 36454652841 36307279532 1965249 
1262102397

0 

1259832619

3 5,10 

Чехія 2000 
11217733325

3 
288975864430 5183636 

4527203812

9 

4597522114

4 8,11 

Естонія 2000 9921578744 14880399807 669260 5056747252 5448002164 6,81 

Угорщина 2000 91042897048 196504502206 4178897 
4595498102

3 

4337798153

6 5,88 

Казахстан 2000 34880328744 257764280189 7544257 
2098945938

4 

2195873124

3 7,01 

Киргизстан  2000 2042842031 6627864990 2067014 998398311 852098707 -0,17 

Латвія 2000 10822812606 16893504619 1091093 5512421958 4893768916 5,27 

Македонія 2000 5537765608 14159216902 852481 3669290723 2764587117 6,00 

Молдова 2000 2122817827 12147146056 1663094 1288568714 723980110 9,90 

Польща 2000 
26299279813

2 
378623704699 17276925 

8910722226

7 

7489161506

2 5,44 

Румунія 2000 74659324662 134855335014 11849842 
1938530619

2 

1866071933

8 2,78 

Росія 2000 
56737708636

6 

382525828977

0 
72788434 

7163792380

6 

1745425542

09 1,05 

Словаччина 2000 49013895535 149010093140 2596021 
2522823492

1 

2361614799

2 7,05 

Словенія 2000 30461692313 64406551226 960314 
1535339168

4 

1443352994

0 0,67 

Україна 2000 59536498012 665999483844 23539373 
3378922577

9 

3414452644

6 1,90 

Азербайджа

н 
2001 7731739456 7394081611 3638100 2438068398 4496953866 

3,97 

Бєларусь 2001 22035357859 73198345258 4717228 
1210053595

3 

1389549354

8 0,78 

Болгарія 2001 23575583113 36089753356 3508509 9667255369 8070357766 5,68 

Хорватія 2001 37706653030 41546621549 1955322 
1411324230

6 

1387271834

5 6,79 

Чехія 2001 
11560044845

1 
306213546711 5153550 

5035282617

0 

5032056018

3 8,37 

Естонія 2001 10532558449 16447564714 671144 5682035641 5793015719 8,70 

Угорщина 2001 94443450703 208155463635 4156582 
4862652286

6 

4721496624

2 7,37 

Казахстан 2001 39589173124 251714741643 7619700 
2067461749

4 

2156347408

0 12,80 

Киргизстан  2001 2151553593 6691154519 2100582 860179190 824505225 0,33 

Латвія 2001 11693345404 18317342802 1097522 6301238955 5258643260 1,59 
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Македонія 2001 5287163002 14335386504 863339 3111558533 2330546940 13,01 

Молдова 2001 2252309715 11970585420 1616757 1443680194 833316515 3,68 

Польща 2001 
26616265453

7 
416792788945 17386454 

8436053698

4 

7722655334

0 2,99 

Румунія 2001 78899950997 142289478420 11516563 
2321796267

4 

2106040183

2 2,85 

Росія 2001 
59626783813

6 

371841284809

6 
71530630 

8504504407

2 

1819007898

20 0,90 

Словаччина 2001 50642800522 154417701280 2633336 
3000741848

0 

2612780947

6 

 
Словенія 2001 31360118885 69376888974 969987 

1590966418

5 

1547022512

4 2,41 

Україна 2001 65013855829 644419092205 23237463 
3453258874

6 

3513471771

3 2,08 

Азербайджа

н 
2002 8551303777 8547238057 3725332 3597996385 4967606368 

22,33 

Бєларусь 2002 23147100568 73883317710 4694308 
1333538996

3 

1506349644

6 1,69 

Болгарія 2002 24631821956 38613491256 3426987 
1027542418

7 
8785205008 

5,54 

Хорватія 2002 39684922977 46946710499 1939022 
1667830476

3 

1452920557

8 4,09 

Чехія 2002 
11750432962

2 
324357950031 5148742 

5277908783

3 

5078406774

9 10,40 

Естонія 2002 11177325648 18220127532 658188 6436952072 5956410859 3,89 

Угорщина 2002 98685045032 219778905615 4158101 
5285512507

4 

4993272957

3 4,47 

Казахстан 2002 43468912091 247697864917 7693580 
2131553063

6 

2514301077

8 10,51 

Киргизстан  2002 2151180233 6743850000 2135580 972686706 891119816 0,29 

Латвія 2002 12450199800 19929247751 1130449 6595406431 5543121562 2,72 

Македонія 2002 5332288418 14426712406 872945 3418015931 2211689045 2,78 

Молдова 2002 2427989875 11788847700 1613648 1703629851 1000637552 5,06 

Польща 2002 
27000471030

6 
447499728892 17202621 

8669950165

0 

8095206018

9 2,08 

Румунія 2002 82871199517 150733970902 10379968 
2602003209

6 

2455223356

5 2,49 

Росія 2002 
62455281607

8 

362556383988

3 
72574550 

9744921103

0 

2006062956

59 1,00 

Словаччина 2002 53030284542 161217669095 2635141 
3173573933

6 

2796666322

6 11,68 

Словенія 2002 32563188784 74262932825 974055 
1680464275

0 

1667416737

8 7,04 

Україна 2002 68394576332 624643116274 23219454 
3581029453

0 

3833197702

5 1,63 

Азербайджа 2003 9509049820 10666035168 3810519 5150982096 5005788515 45,15 
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Бєларусь 2003 24777395460 74825104343 4666198 
1512239766

4 

1635785980

0 0,96 

Болгарія 2003 25951391108 41361498546 3364376 
1183225058

2 
9352949337 

9,94 

Хорватія 2003 41890574103 53130309899 1948361 
1863444691

4 

1609699166

8 5,91 

Чехія 2003 
12173665055

7 
342319548800 5133561 

5732212395

9 

5526879622

0 2,04 

Естонія 2003 12013445754 20523400865 677121 7338304731 6562330249 9,36 

Угорщина 2003 
10241370861

7 
232545474971 4227853 

5788202372

5 

5307014893

6 2,57 

Казахстан 2003 47511520915 244738718062 7747414 
1969555030

7 

2702873658

6 6,78 

Киргизстан  2003 2302414572 6765734127 2173988 1128270124 938254962 2,37 

Латвія 2003 13346108625 21789752929 1111083 7458838031 5833289430 2,71 

Македонія 2003 5482471530 14656020012 884806 2898477511 2085622769 2,48 

Молдова 2003 2588237217 11745284744 1464354 2190284245 1190466014 3,72 

Польща 2003 
27962371709

9 
473434259181 17221938 

9503235254

1 

9236632861

3 2,11 

Румунія 2003 87142617156 160126112973 10287814 
3023333664

4 

2677927198

2 3,10 

Росія 2003 
67011927975

7 

353991848847

2 
73981226 

1143079245

38 

2258826889

12 1,85 

Словаччина 2003 55899980973 167676929652 2666189 
3426714388

8 

3311093272

0 1,19 

Словенія 2003 33488661701 78946686152 963442 
1789097695

3 

1720115426

3 1,02 

Україна 2003 74823666508 606461708377 23112925 
3699203424

9 

4116854332

5 2,84 

Азербайджа

н 
2004 10478972940 14565233211 3899969 6400692397 5596891113 

40,97 

Бєларусь 2004 27614343544 76674881642 4633741 
1804867444

1 

1856625816

1 0,71 

Болгарія 2004 27653728343 44572892264 3414437 
1493742217

1 

1164516142

1 10,27 

Хорватія 2004 43600886940 61008321282 1994052 
1960581283

6 

1705720930

1 2,59 

Чехія 2004 
12775951809

4 
359992705071 5127955 

7227834366

3 

7169589820

5 4,18 

Естонія 2004 12791598891 23283388982 679359 8522430234 7697071208 8,01 

Угорщина 2004 
10731866270

8 
244956340839 4223385 

6789357283

3 

6259690103

1 4,15 

Казахстан 2004 52072626923 242681588261 7794452 
2263018730

4 

3005595508

4 9,63 

Киргизстан  2004 2464202013 6763919642 2210925 1311786589 1058489629 7,93 

Латвія 2004 14504256891 23909674924 1110534 8696772957 6383940474 4,63 
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Македонія 2004 5736161749 14884785131 857903 3382523255 2329640634 5,86 

Молдова 2004 2780027212 11805223194 1426975 2197868878 1289337459 3,37 

Польща 2004 
29398422867

7 
498652584238 17293719 

1027458772

11 

9688633253

8 5,02 

Румунія 2004 95094333148 170520163081 10200552 
3699027920

1 

3063302465

3 8,50 

Росія 2004 
71820669880

3 

347184836947

2 
74645929 

1409416709

55 

2525368462

04 2,61 

Словаччина 2004 58829975501 173347262252 2675194 
4166651013

6 

4001674493

2 5,30 

Словенія 2004 34946019745 83880848864 1010178 
2039001783

5 

1944460959

9 2,41 

Україна 2004 83877330155 591251389045 23121916 
4272579955

8 

4993744305

3 2,64 

Азербайджа

н 
2005 13245421881 19382965133 3986192 7006432796 8336195727 

33,80 

Бєларусь 2005 30210091837 79544466479 4595025 
1785009889

4 

1806497293

2 1,01 

Болгарія 2005 29300588273 48348969327 3354628 
1708064417

8 

1270327679

3 13,99 

Хорватія 2005 45416358502 69065183685 1992660 
2063369864

9 

1784660122

4 3,91 

Чехія 2005 
13599012136

1 
378151557357 5168891 

8154117896

7 

8474194143

1 8,53 

Естонія 2005 14003096553 26114652677 674866 9945580262 9230612346 22,33 

Угорщина 2005 
11189007052

2 
258539340627 4270023 

7322066313

4 

7066188668

8 7,60 

Казахстан 2005 57123671734 243017771323 7940351 
2545896071

6 

3038657059

0 4,46 

Киргизстан  2005 2459876152 6787242542 2295729 1396679507 942269248 1,73 

Латвія 2005 16041840426 26687783496 1102913 9983407618 7675880131 5,06 

Македонія 2005 5985809060 15196345470 888825 3659890161 2641812480 2,43 

Молдова 2005 2988172424 11894637449 1418707 2739310001 1528280001 6,38 

Польща 2005 
30441201923

7 
525887074186 17450631 

1091810179

63 

1063140554

11 3,63 

Румунія 2005 99172613716 182452344264 9908872 
4288969649

2 

3280953309

5 6,92 

Росія 2005 
76400090116

0 

342090640790

6 
75145177 

1643379883

33 

2689517412

06 2,03 

Словаччина 2005 62676556398 179396129832 2660857 
4804748911

8 

4517085064

0 4,78 

Словенія 2005 36344911638 89047221918 1016321 
2188601166

7 

2165427677

5 2,67 

Україна 2005 86142018069 579899702727 23313850 
4362304134

9 

4434444943

1 9,06 

Азербайджан 2006 17815092365 23885347549 4078128 8038376543 11196468677 21,38 
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Бєларусь 2006 33231101021 83577940428 4553218 
2170362425

8 

1954132657

3 0,97 

Болгарія 2006 31196453087 53543446405 3478286 
1979908285

1 

1367675060

1 23,40 

Хорватія 2006 47589617859 77151459228 1977081 
2233749946

5 

1884702868

8 6,38 

Чехія 2006 
14534154226

0 
397721375146 5179779 

9089460859

2 

9685666629

2 3,56 

Естонія 2006 15461202432 29416329385 695265 
1200461510

7 

1011031637

1 13,05 

Угорщина 2006 
11632421179

2 
272345228430 4309123 

8457921912

0 

8446981574

0 16,35 

Казахстан 2006 63235904609 246841288988 8081828 
2866678976

7 

3245285739

0 9,40 

Киргизстан  2006 2536203617 6846663876 2369579 2025081657 1026090992 6,42 

Латвія 2006 18004275915 30265235120 1127749 
1191860766

3 
8176866211 

8,54 

Македонія 2006 6286933486 15427924018 914793 4171682492 2995410753 6,52 

Молдова 2006 3131711629 12034644591 1336665 3037607068 1526697112 7,59 

Польща 2006 
32326310726

7 
556300844156 17334574 

1289637536

63 

1229299261

01 6,27 

Румунія 2006 
10781676529

2 
196848861306 10066468 

5259772867

3 

3604134600

5 9,33 

Росія 2006 
82629319490

8 

338551249285

0 
75314993 

1993419798

50 

2885852183

16 3,80 

Словаччина 2006 67853102350 187570991914 2653215 
5743428740

2 

5552373933

6 5,78 

Словенія 2006 38400579470 94279952835 1023041 
2459737317

1 

2471241017

0 1,75 

Україна 2006 92430385388 569825825168 23290383 
4658940816

0 

4186116026

3 5,20 

Азербайджа

н 
2007 22277594766 28312168933 4161524 8895031193 

1651894647

8 13,90 

Бєларусь 2007 36088975708 89941149989 4511965 
2329358999

4 

2063575414

8 3,99 

Болгарія 2007 33351310952 59468192640 3511993 
2427690459

0 

1636049117

2 31,80 

Хорватія 2007 50040522650 86001088054 1986115 
2369659804

4 

1949675653

7 8,24 

Чехія 2007 
15337786323

2 
418572964679 5186846 

1025709060

74 

1075369931

80 5,62 

Естонія 2007 16682767870 33606488393 694702 
1356304519

2 

1138565500

2 15,43 

Угорщина 2007 
11691895331

5 
285684754302 4296178 

9633946864

1 

9808105921

1 50,97 

Казахстан 2007 68863900120 255218029420 8238067 
3614882189

6 

3540606741

3 11,42 
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Киргизстан  2007 2752868319 7101597741 2411827 2247854050 1291307651 5,47 

Латвія 2007 19800672593 34466962472 1144217 
1367390308

0 
8993821105 

9,43 

Македонія 2007 6673508621 15724261118 928639 4851601772 3350384011 8,99 

Молдова 2007 3225564186 12402201213 1307748 3480866817 1756413979 12,18 

Польща 2007 
34654370634

3 
592746117141 17332847 

1493252789

08 

1354525166

59 5,96 

Румунія 2007 
11456577663

4 
215223260433 9937318 

6719668675

2 

3880056329

9 6,03 

Росія 2007 
89681798185

8 

337630552650

7 
76344917 

2515695785

68 

3067660870

70 4,30 

Словаччина 2007 75100608755 196893171954 2653184 
6285830854

4 

6363148513

9 4,52 

Словенія 2007 41066211571 100238692692 1038356 
2871980583

0 

2807557848

9 3,92 

Україна 2007 99732386544 563756046388 23258075 
5586070038

4 

4320071739

1 7,14 

Азербайджа

н 
2008 24677431015 31993910926 4294596 

1016948845

8 

1780674776

3 8,16 

Бєларусь 2008 39770051231 97715080780 4470625 
2713708666

5 

2106912369

7 3,60 

Болгарія 2008 35270579507 66224509682 3580609 
2545774112

1 

1676588070

9 19,31 

Хорватія 2008 51067909965 95322835737 1984670 
2463413923

4 

1965090226

1 8,25 

Чехія 2008 
15753586895

9 
443897933136 5211792 

1058406320

97 

1120866694

96 2,79 

Естонія 2008 15793869572 38170757193 700186 
1272762634

9 

1148791436

6 7,75 

Угорщина 2008 
11794618265

6 
299517921670 4272342 

1021469016

57 

1048521939

55 47,91 

Казахстан 2008 71136408824 266760286075 8376505 
3199170737

8 

3572472201

9 12,60 

Киргизстан  2008 2984153743 7406817686 2446476 2553079224 1408887355 7,33 

Латвія 2008 18960420623 38888255761 1158000 
1214128099

9 
9175820427 

4,26 

Македонія 2008 7003848111 16188363758 945431 4849505773 3118916104 6,22 

Молдова 2008 3477193641 13001991616 1297473 3580225737 1744938028 12,00 

Польща 2008 
36012956683

4 
639726221745 17586185 

1633413274

07 

1449521948

21 2,84 

Румунія 2008 
12357260183

3 
241222729108 9743043 

7228377445

6 

4173488098

8 6,78 

Росія 2008 
94388257280

9 

340117332672

2 
76650034 

2888018761

96 

3086066835

93 4,50 

Словаччина 2008 79191093769 207408364618 2693300 
6510108108

4 

6555267280

2 4,08 
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Словенія 2008 42421450052 107175603345 1034978 
2982511831

2 

2924556234

1 3,28 

Україна 2008 
10202623143

4 
563550291642 23212031 

6535701945

0 

4566315828

3 5,94 

Азербайджа

н 
2009 26999738606 35573417343 4457704 9633070893 

1925500139

2 6,55 

Бєларусь 2009 39849591333 108020800495 4430006 
2466148517

5 

1941893937

3 3,81 

Болгарія 2009 33502840583 74781614618 3505857 
1998221305

1 

1480166212

6 7,77 

Хорватія 2009 47297232699 105428351751 1973936 
1961089866

1 

1687685816

6 5,43 

Чехія 2009 
14990832042

0 
469131021909 5253968 

9417401015

3 

1010667860

52 1,39 

Естонія 2009 13466240860 41688011877 696636 8832216709 9154932846 9,50 

Угорщина 2009 
11021949319

2 
312956626065 4272865 

8709850312

5 

9289160121

8 -2,29 

Казахстан 2009 71990045729 277968461480 8628866 
2696900932

0 

3147348009

9 12,38 

Киргизстан  2009 3070285214 7785473158 2487999 2058650209 1393649133 4,04 

Латвія 2009 15556078264 42255714392 1115189 8079991487 7883940140 -0,17 

Македонія 2009 6939393956 16696778314 956478 4156026449 2626127360 2,79 

Молдова 2009 3268567834 13598593979 1244565 2736666304 1533820115 2,48 

Польща 2009 
36961577629

9 
690754739802 17868450 

1431129559

76 

1358452396

24 3,30 

Румунія 2009 
11517118529

9 
271822512785 9643566 

5682019790

0 

3910100610

2 3,00 

Росія 2009 
87006260200

5 

344532814304

5 
76440010 

2010061058

33 

2941021694

61 2,99 

Словаччина 2009 75001680512 217721678386 2686946 
5266595809

0 

5439547618

5 1,81 

Словенія 2009 39113732262 114604796201 1044099 
2420561229

0 

2439446514

8 -0,71 

Україна 2009 86926349182 563019040063 23164299 
3993313888

4 

3561726346

1 4,07 

Азербайджа

н 
2010 28310397534 38507038456 4514736 9762780181 

2391461577

6 6,34 

Бєларусь 2010 42934261013 118570814876 4452564 
2767644893

1 

2090821721

7 2,52 

Болгарія 2010 33722393111 80844075309 3416896 
2079933064

7 

1734612325

7 3,84 

Хорватія 2010 46492642026 112892925197 1949574 
1912684871

1 

1791766746

9 1,42 

Чехія 2010 
15334885082

2 
488316992806 5239905 

1082045884

69 

1160719117

84 2,96 

Естонія 2010 13799780630 43038102777 691625 
1068863254

2 

1135646445

8 10,54 
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Угорщина 2010 
11108925381

7 
323381516569 4310481 

9593669284

6 

1034087207

04 -16,15 

Казахстан 2010 77245319068 288419858595 8762646 
2775111059

0 

3244915798

2 5,04 

Киргизстан  2010 3055806767 8206486102 2530521 1917393156 1230584277 9,13 

Латвія 2010 15502642580 43474053958 1062383 8772703447 8699571591 1,80 

Македонія 2010 7140636380 17123105331 965067 4550848962 3245893414 3,23 

Молдова 2010 3500729421 13780634868 1216976 3126831819 1744344445 3,65 

Польща 2010 
38328750170

0 
737688620006 18141020 

1631654892

32 

1533200929

07 3,58 

Румунія 2010 
11408897236

9 
289045048115 9653136 

6390223549

9 

4464926740

9 1,94 

Росія 2010 
90924783436

5 

345642847704

6 
76318532 

2528656811

39 

3146893213

26 2,83 

Словаччина 2010 78622268499 223655514874 2699760 
6042728790

0 

6292902922

5 2,38 

Словенія 2010 39591576805 118848201238 1044577 
2580153478

8 

2686223818

6 1,32 

Україна 2010 90577255848 548552988246 23144917 
4436571730

0 

3722004031

6 4,73 

Азербайджа

н 
2011 28329060532 41498586384 4626430 

1323713435

3 

2477433541

5 6,80 

Бєларусь 2011 45314412562 131390878983 4463651 
3279659271

0 

2726433717

3 6,70 

Болгарія 2011 34390771534 84807970652 3347104 
2257679056

0 

1934254968

3 3,81 

Хорватія 2011 46361826949 118049508803 1874244 
1960295339

6 

1832061742

0 2,00 

Чехія 2011 
15636028458

8 
507105275715 5242209 

1154569935

10 

1269005451

17 0,99 

Естонія 2011 14941798737 44230081013 698460 
1355220589

0 

1388244267

0 2,24 

Угорщина 2011 
11309619831

4 
330803497071 4334180 

1002076935

60 

1101958087

51 7,53 

Казахстан 2011 83038717998 299273979023 8908082 
2852814168

6 

3257895461

4 7,32 

Киргизстан  2011 3237819003 8548057338 2571474 2203600685 1424041042 11,19 

Латвія 2011 16324282637 43981578480 1037659 9465415406 9515203042 5,27 

Македонія 2011 7340574199 17473885865 965911 5192518665 3612679371 4,89 

Молдова 2011 3738702313 14101414831 1235933 3742152137 2222179272 4,30 

Польща 2011 
40153886845

2 
781960894039 18390262 

1721007537

06 

1653840674

03 3,31 

Румунія 2011 
11672319608

9 
304707152212 9535590 

7049791735

7 

4953734057

3 1,40 

Росія 2011 
94801976744

2 

347779243207

5 
76904174 

3041974144

08 

3156333892

88 2,89 
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Словаччина 2011 80748473075 230510948930 2706402 
6627230046

0 

7048962206

2 3,75 

Словенія 2011 39834177639 121516423078 1024814 
2710091100

0 

2874816076

9 1,59 

Україна 2011 95287273152 535480799129 23151987 
5221844926

2 

3882050205

0 4,41 

Азербайджа

н 
2012 28952299917 44929234215 4741442 

1352835126

4 

2531937075

6 7,70 

Бєларусь 2012 46098982324 146175995959 4475233 
3637145465

7 

3031794114

7 2,30 

Болгарія 2012 34560039458 88204553995 3354512 
2359281290

8 

1949331364

2 3,00 

Хорватія 2012 45347620352 122660061205 1861215 
1901775412

0 

1829427514

6 2,37 

Чехія 2012 
15509626667

2 
525417755883 5280696 

1182798222

62 

1320852818

08 3,86 

Естонія 2012 15636623141 46466140759 689183 
1520282296

2 

1503323832

3 7,03 

Угорщина 2012 
11142469905

9 
337336141728 4387408 

9694653589

4 

1085793844

65 8,35 

Казахстан 2012 87190653898 310571122850 9037123 
3449052329

8 

3411016548

1 6,77 

Киргизстан  2012 3234964859 8839337962 2625871 2476035617 1150325028 4,43 

Латвія 2012 17140496769 44784737504 1046220 
1015812736

5 

1033083449

3 3,79 

Македонія 2012 7311211902 18015757568 964227 5411834533 3613392947 3,47 

Молдова 2012 3712551446 14550222988 1188603 3825428571 2258981457 2,81 

Польща 2012 
40861045974

6 
831587135285 18526424 

1710843821

32 

1725382143

61 1,35 

Румунія 2012 
11713602081

9 
321777801058 9593139 

6990786263

8 

4799133391

5 1,55 

Росія 2012 
98058943941

2 

351575905883

3 
76872229 

3309667868

77 

3200522567

37 2,51 

Словаччина 2012 82042069394 239306110475 2734777 
6797819475

2 

7707566795

2 1,65 

Словенія 2012 38782736245 123654307463 1020729 
2603809281

1 

2883552728

2 -0,49 

Україна 2012 95477847698 525545714099 23125061 
5321059979

8 

3583132339

2 4,63 

Азербайджа

н 
2013 30630571631 48309472322 4841921 

1488118634

2 

2569916128

2 3,56 

Бєларусь 2013 46511359845 157808782341 4489746 
3484383119

8 

2546706497

1 3,13 

Болгарія 2013 34928402389 91580735193 3342390 
2474994941

4 

2128417416

9 3,46 

Хорватія 2013 44921727280 126697555870 1858299 
1961762157

7 

1885108134

6 1,02 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Чехія 2013 
15400802982

4 
541533692526 5326139 

1186230220

08 

1324611275

27 2,40 

Естонія 2013 15891516316 49051067816 687844 
1568099898

0 

1541701164

0 3,88 

Угорщина 2013 
11312411158

3 
342573096244 4381552 

1026288777

82 

1149386895

14 -3,22 

Казахстан 2013 92422093131 323693146179 9167954 
3649097365

0 

3404194515

0 4,20 

Киргизстан  2013 3575739740 9378058339 2688983 2640428056 1380971110 10,48 

Латвія 2013 17844952420 45613787796 1038776 
1085083932

4 

1114646594

4 2,85 

Македонія 2013 7537859472 18814240093 968945 5300031051 3775852551 4,06 

Молдова 2013 4042924068 15039987394 1208566 4035822736 2500767858 3,12 

Польща 2013 
41542658950

1 
877367825191 18504127 

1741380605

97 

1811153889

69 -0,87 

Румунія 2013 
12123568935

8 
339665622784 9587188 

7410829897

1 

4644532725

7 2,17 

Росія 2013 
99352033878

2 

356559801039

9 
76977332 

3432125579

91 

3334944515

21 3,37 

Словаччина 2013 83210918791 245769899840 2736066 
7053815296

6 

8107155627

4 2,20 

Словенія 2013 38395581122 124957125666 1018743 
2639890842

7 

2959634196

4 -0,87 

Україна 2013 97269311095 516258933915 23112278 
5420275033

4 

3743294268

7 2,54 

Джерело: складено автором за даними WorldDevelopmentIndicators, 

WorldBank 
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Таблиця Д.2  

Статистика змінних 

Країна Рік 

Використан

ня прав 

інтелектуал

ьної 

власності, 

дол.США 

Податк

и на 

міжнар

одну 

торгівл

ю, % 

Міжнародні 

програми 

допомоги, 

дол.США 

Індекс 

Економіч

ної 

Свободи 

Свобода 

прав 

власнос

ті 

Свобод

а від 

корупці

ї 

Свобо

да 

торгів

лі 

Свобод

а 

інвесту

вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Азербайджа

н 
1991 

        

Бєларусь 1991 
        

Болгарія 1991 
 

3,04 263120000 
     

Хорватія 1991 
 

3,44 
      

Чехія 1991 
  

186400000 
     

Естонія 1991 
        

Угорщина 1991 
  

508870000 
     

Казахстан 1991 
        

Киргизстан  1991 
        

Латвія 1991 
        

Македонія 1991 
        

Молдова 1991 
        

Польща 1991 
  

69810000 
     

Румунія 1991 
  

112100000 
     

Росія 1991 
        

Словаччина 1991 
  

93150000 
     

Словенія 1991 
        

Україна 1991 
        

Азербайджа

н 
1992 

  
4500000 

     

Бєларусь 1992 
 

4,41 
      

Болгарія 1992 
 

6,11 73890000 
     

Хорватія 1992 
 

10,74 
      

Чехія 1992 
  

28600000 
     

Естонія 1992 
  

14050000 
     

Угорщина 1992 
  

81450000 
     

Казахстан 1992 
        

Киргизстан  1992 
        

Латвія 1992 
  

22100000 
     

Македонія 1992 
        

Молдова 1992 
        

Польща 1992 
  

74590000 
     

Румунія 1992 
  

119230000 
     

Росія 1992 
  

224950000 
     

Словаччина 1992 
  

14300000 
     

Словенія 1992 
 

8,01 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Україна 1992 
        

Азербайджа

н 
1993 

  
6860000 

     

Бєларусь 1993 
 

17,30 
      

Болгарія 1993 
 

9,13 46020000 
     

Хорватія 1993 
 

8,71 
      

Чехія 1993 
 

3,94 44040000 
     

Естонія 1993 
  

6710000 
     

Угорщина 1993 
  

72270000 
     

Казахстан 1993 
  

1070000 
     

Киргизстан  1993 
 

3,61 90000 
     

Латвія 1993 
  

9890000 
     

Македонія 1993 
  

3280000 
     

Молдова 1993 
  

280000 
     

Польща 1993 
  

108580000 
     

Румунія 1993 
  

78450000 
     

Росія 1993 
  

7510000 
     

Словаччина 1993 
  

22370000 
     

Словенія 1993 
 

8,74 7140000 
     

Україна 1993 
  

2610000 
     

Азербайджа

н 
1994 

 
50,84 102830000 

     

Бєларусь 1994 
 

9,83 8420000 
     

Болгарія 1994 
 

7,88 102760000 
     

Хорватія 1994 
 

9,55 
      

Чехія 1994 
 

4,08 84240000 
     

Естонія 1994 
  

8020000 
     

Угорщина 1994 
  

125280000 
     

Казахстан 1994 
  

12990000 
     

Киргизстан  1994 
 

2,53 27240000 
     

Латвія 1994 
 

4,46 12300000 
     

Македонія 1994 
  

36370000 
     

Молдова 1994 
  

30550000 
     

Польща 1994 
  

247980000 
     

Румунія 1994 
  

74180000 
     

Росія 1994 
  

61230000 
     

Словаччина 1994 
  

44490000 
     

Словенія 1994 
 

8,71 13460000 
     

Україна 1994 
  

23570000 
     

Азербайджа

н 
1995 

 
33,45 28740000 

     

Бєларусь 1995 
 

5,88 51930000 40,4 50,0 10,0 60,0 50,0 

Болгарія 1995 
 

8,18 58150000 50,0 50,0 30,0 72,4 70,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Хорватія 1995 
 

9,26 8150000 
     

Чехія 1995 
 

3,58 74490000 67,8 70,0 50,0 76,0 70,0 

Естонія 1995 
 

0,05 16470000 65,2 70,0 50,0 77,0 90,0 

Угорщина 1995 
 

10,32 -342920000 55,2 70,0 50,0 61,0 70,0 

Казахстан 1995 
  

15240000 
     

Киргизстан  1995 
 

4,89 12180000 
     

Латвія 1995 
 

2,75 16860000 
     

Македонія 1995 
  

9600000 
     

Молдова 1995 
  

37010000 33,0 50,0 10,0 17,6 30,0 

Польща 1995 
  

306170000 50,7 50,0 50,0 57,0 70,0 

Румунія 1995 
  

193870000 42,9 30,0 10,0 79,0 70,0 

Росія 1995 
  

138600000 51,1 50,0 10,0 52,0 70,0 

Словаччина 1995 
  

63470000 60,4 70,0 50,0 75,0 70,0 

Словенія 1995 
 

8,85 33610000 
     

Україна 1995 
  

155520000 39,9 30,0 10,0 55,0 50,0 

Азербайджа

н 
1996 

 
21,03 30100000 30,0 30,0 10,0 55,0 10,0 

Бєларусь 1996 
 

5,41 11470000 38,7 50,0 10,0 60,0 50,0 

Болгарія 1996 
 

6,67 107210000 48,6 50,0 30,0 71,0 70,0 

Хорватія 1996 
 

8,41 500000 
     

Чехія 1996 
 

3,67 54620000 68,1 70,0 50,0 75,0 70,0 

Естонія 1996 
 

0,00 20630000 65,4 70,0 50,0 74,0 90,0 

Угорщина 1996 
 

8,47 90750000 56,8 70,0 50,0 59,0 70,0 

Казахстан 1996 
  

16340000 
     

Киргизстан  1996 
 

5,35 14550000 
     

Латвія 1996 
 

2,21 26720000 55,0 50,0 50,0 55,0 50,0 

Македонія 1996 
  

28990000 
     

Молдова 1996 
 

4,73 8090000 52,5 50,0 30,0 75,0 50,0 

Польща 1996 
  

281640000 57,8 70,0 70,0 57,0 70,0 

Румунія 1996 
  

112630000 46,2 30,0 30,0 61,6 70,0 

Росія 1996 
  

145110000 51,6 50,0 30,0 52,0 70,0 

Словаччина 1996 
  

53810000 57,6 50,0 50,0 75,0 70,0 

Словенія 1996 
 

7,70 44290000 50,4 30,0 30,0 59,0 30,0 

Україна 1996 
  

16060000 40,6 30,0 30,0 66,0 50,0 

Азербайджа

н 
1997 

 
8,19 21960000 34,0 30,0 10,0 55,0 10,0 

Бєларусь 1997 
 

7,67 6700000 39,8 50,0 10,0 77,2 30,0 

Болгарія 1997 
 

6,52 140090000 47,6 50,0 30,0 71,0 50,0 

Хорватія 1997 
 

8,88 15550000 
     

Чехія 1997 
 

2,66 56990000 68,8 70,0 50,0 76,0 70,0 

Естонія 1997 
 

0,00 26950000 69,1 70,0 50,0 74,0 90,0 

Угорщина 1997 
 

4,75 75050000 55,3 70,0 41,0 59,0 70,0 

Казахстан 1997 
 

3,31 11990000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Киргизстан  1997 
 

5,00 17690000 
     

Латвія 1997 
 

2,11 29850000 62,4 50,0 30,0 65,0 70,0 

Македонія 1997 
  

10170000 
     

Молдова 1997 
 

3,67 7180000 48,9 50,0 30,0 75,0 50,0 

Польща 1997 
  

234820000 56,8 70,0 70,0 49,6 70,0 

Румунія 1997 
  

125370000 50,8 30,0 30,0 73,0 70,0 

Росія 1997 
  

139650000 48,6 50,0 30,0 46,0 50,0 

Словаччина 1997 
  

36900000 55,5 50,0 50,0 73,0 50,0 

Словенія 1997 
 

5,25 102610000 55,6 50,0 50,0 59,0 50,0 

Україна 1997 
  

5710000 43,5 50,0 30,0 66,0 50,0 

Азербайджа

н 
1998 

 
8,91 26190000 43,1 30,0 30,0 55,0 30,0 

Бєларусь 1998 
 

7,44 3930000 38,0 30,0 10,0 79,0 30,0 

Болгарія 1998 
 

5,93 92800000 45,7 50,0 30,0 49,0 50,0 

Хорватія 1998 
 

6,78 9830000 
     

Чехія 1998 
 

2,29 396280000 68,4 70,0 54,0 77,4 70,0 

Естонія 1998 
 

0,00 48020000 72,5 70,0 70,0 83,0 90,0 

Угорщина 1998 
 

3,36 125070000 56,9 70,0 49,0 61,0 70,0 

Казахстан 1998 
 

4,73 10360000 41,7 30,0 10,0 61,0 30,0 

Киргизстан  1998 
 

6,14 17540000 51,8 30,0 30,0 65,0 50,0 

Латвія 1998 
 

1,63 47580000 63,4 50,0 30,0 81,0 70,0 

Македонія 1998 
  

27380000 
     

Молдова 1998 
 

3,78 6850000 53,5 50,0 30,0 75,0 50,0 

Польща 1998 
  

426830000 59,2 70,0 56,0 73,0 70,0 

Румунія 1998 
  

172610000 54,4 30,0 50,0 74,0 70,0 

Росія 1998 
  

105340000 52,8 50,0 26,0 58,6 50,0 

Словаччина 1998 
  

113210000 57,5 50,0 50,0 73,0 50,0 

Словенія 1998 
 

3,71 30660000 60,7 70,0 50,0 59,0 70,0 

Україна 1998 
  

97820000 40,4 30,0 30,0 53,0 50,0 

Азербайджа

н 
1999 

 
8,37 21750000 47,4 30,0 30,0 55,0 30,0 

Бєларусь 1999 
 

6,68 6030000 35,4 30,0 10,0 57,6 30,0 

Болгарія 1999 
 

3,19 120970000 46,2 50,0 30,0 46,8 70,0 

Хорватія 1999 
 

7,26 18440000 
     

Чехія 1999 
 

1,93 284280000 69,7 70,0 52,0 79,8 70,0 

Естонія 1999 
  

53310000 73,8 70,0 70,0 85,0 90,0 

Угорщина 1999 
 

3,22 216270000 59,6 70,0 52,0 63,2 70,0 

Казахстан 1999 
 

5,40 14120000 47,3 30,0 10,0 61,0 30,0 

Киргизстан  1999 
 

3,83 14550000 54,8 30,0 30,0 65,0 50,0 

Латвія 1999 
 

1,30 50170000 64,2 50,0 30,0 81,0 70,0 

Македонія 1999 
  

85470000 
     

Молдова 1999 
 

7,24 8740000 56,1 50,0 30,0 75,0 50,0 

Польща 1999 
  

592910000 59,6 70,0 51,0 73,0 70,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Румунія 1999 
  

243700000 50,1 30,0 34,0 74,0 70,0 

Росія 1999 
  

182360000 54,5 50,0 23,0 53,2 50,0 

Словаччина 1999 
  

280820000 54,2 50,0 50,0 73,0 50,0 

Словенія 1999 
 

3,15 27270000 61,3 70,0 50,0 59,0 70,0 

Україна 1999 
 

4,11 70820000 43,7 30,0 30,0 53,0 50,0 

Азербайджа

н 
2000 

  
20120000 49,8 30,0 30,0 55,0 30,0 

Бєларусь 2000 
 

5,41 1470000 41,3 30,0 39,0 57,6 30,0 

Болгарія 2000 
 

2,39 95340000 47,3 50,0 29,0 49,8 70,0 

Хорватія 2000 
 

6,13 11540000 
     

Чехія 2000 
 

2,03 409920000 68,6 70,0 48,0 72,0 70,0 

Естонія 2000 
 

0,12 38750000 69,9 70,0 57,0 85,0 90,0 

Угорщина 2000 
 

2,70 195670000 64,4 70,0 50,0 76,6 70,0 

Казахстан 2000 
 

5,16 4800000 50,4 30,0 10,0 67,0 30,0 

Киргизстан  2000 
 

2,79 15020000 55,7 30,0 30,0 65,2 50,0 

Латвія 2000 
 

1,14 52040000 63,4 50,0 27,0 81,0 70,0 

Македонія 2000 
  

86390000 
     

Молдова 2000 
 

5,25 5300000 59,6 50,0 30,0 75,0 50,0 

Польща 2000 
  

837850000 60,0 70,0 46,0 74,8 70,0 

Румунія 2000 
  

264170000 52,1 30,0 30,0 74,0 70,0 

Росія 2000 
  

97220000 51,8 50,0 24,0 52,4 50,0 

Словаччина 2000 
  

85690000 53,8 50,0 39,0 71,2 50,0 

Словенія 2000 
 

2,19 58980000 58,3 70,0 50,0 73,6 50,0 

Україна 2000 
 

4,14 71650000 47,8 30,0 28,0 70,0 50,0 

Азербайджа

н 
2001 

  
12780000 50,3 30,0 17,0 66,8 30,0 

Бєларусь 2001 
 

6,13 3200000 38,0 30,0 34,0 70,2 30,0 

Болгарія 2001 
 

1,92 165040000 51,9 50,0 33,0 57,2 70,0 

Хорватія 2001 
 

6,46 12900000 
     

Чехія 2001 
 

1,33 281970000 70,2 70,0 46,0 72,8 70,0 

Естонія 2001 
 

0,12 41210000 76,1 70,0 57,0 85,0 90,0 

Угорщина 2001 
 

2,19 359260000 65,6 70,0 52,0 77,8 70,0 

Казахстан 2001 
 

5,69 4410000 51,8 30,0 23,0 65,0 30,0 

Киргизстан  2001 
 

2,41 11240000 53,7 30,0 22,0 65,0 50,0 

Латвія 2001 
 

1,14 52350000 66,4 50,0 34,0 80,0 70,0 

Македонія 2001 
  

58140000 
     

Молдова 2001 
 

5,22 4640000 54,9 50,0 26,0 76,4 50,0 

Польща 2001 
 

1,63 464610000 61,8 70,0 42,0 77,6 70,0 

Румунія 2001 
  

497070000 50,0 30,0 33,0 73,4 50,0 

Росія 2001 
  

97950000 49,8 50,0 24,0 52,2 50,0 

Словаччина 2001 
  

127850000 58,5 50,0 37,0 80,2 70,0 

Словенія 2001 
 

1,48 123990000 61,8 70,0 60,0 67,4 50,0 

Україна 2001 
 

4,25 97350000 48,5 30,0 26,0 70,0 50,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Азербайджа

н 
2002 

  
22370000 53,3 30,0 15,0 74,4 30,0 

Бєларусь 2002 
 

7,52 1290000 39,0 30,0 41,0 75,4 30,0 

Болгарія 2002 
 

1,69 129300000 57,1 50,0 35,0 60,2 70,0 

Хорватія 2002 
 

2,73 18310000 
     

Чехія 2002 
 

1,25 107410000 66,5 70,0 43,0 73,0 70,0 

Естонія 2002 
 

0,10 35860000 77,6 70,0 57,0 85,0 90,0 

Угорщина 2002 
 

2,06 116980000 64,5 70,0 52,0 80,0 70,0 

Казахстан 2002 
 

7,03 5700000 52,4 30,0 30,0 65,0 30,0 

Киргизстан  2002 
  

12830000 51,7 30,0 22,0 65,0 50,0 

Латвія 2002 
 

0,99 46290000 65,0 50,0 34,0 80,0 70,0 

Македонія 2002 
  

67580000 58,0 30,0 33,0 63,0 50,0 

Молдова 2002 
 

5,88 11270000 57,4 50,0 26,0 76,0 50,0 

Польща 2002 
 

1,53 483030000 65,0 70,0 41,0 78,8 70,0 

Румунія 2002 
 

2,54 220260000 48,7 30,0 29,0 74,4 50,0 

Росія 2002 
 

9,47 114050000 48,7 30,0 21,0 57,4 50,0 

Словаччина 2002 
  

110020000 59,8 50,0 35,0 79,8 70,0 

Словенія 2002 
 

1,50 48780000 57,8 50,0 55,0 64,2 50,0 

Україна 2002 
 

4,16 58510000 48,2 30,0 15,0 71,0 50,0 

Азербайджа

н 
2003 

  
24560000 54,1 30,0 20,0 71,6 30,0 

Бєларусь 2003 
 

8,90 990000 39,7 30,0 41,0 66,0 30,0 

Болгарія 2003 
 

1,85 179950000 57,0 50,0 39,0 62,4 50,0 

Хорватія 2003 
 

2,24 26890000 
     

Чехія 2003 
 

1,21 217280000 67,5 70,0 39,0 73,6 70,0 

Естонія 2003 
 

0,12 59750000 77,7 70,0 56,0 84,2 90,0 

Угорщина 2003 
 

1,95 189910000 63,0 70,0 53,0 76,0 70,0 

Казахстан 2003 
 

6,07 6870000 52,3 30,0 27,0 65,0 30,0 

Киргизстан  2003 
  

10050000 56,8 30,0 22,0 69,4 50,0 

Латвія 2003 
 

1,10 76390000 66,0 50,0 34,0 78,6 70,0 

Македонія 2003 
  

46250000 60,1 30,0 33,0 56,0 50,0 

Молдова 2003 
 

6,46 8480000 60,0 50,0 31,0 80,4 50,0 

Польща 2003 
 

1,35 738660000 61,8 70,0 41,0 70,2 50,0 

Румунія 2003 
 

2,90 330050000 50,6 30,0 28,0 60,2 50,0 

Росія 2003 
 

12,42 165280000 50,8 30,0 23,0 57,4 50,0 

Словаччина 2003 
 

0,94 104630000 59,0 50,0 37,0 72,8 70,0 

Словенія 2003 
 

1,46 51870000 57,7 50,0 52,0 62,2 50,0 

Україна 2003 
 

5,41 48620000 51,1 30,0 21,0 74,6 30,0 

Азербайджа

н 
2004 

  
10610000 53,4 30,0 20,0 69,2 30,0 

Бєларусь 2004 
 

6,96 480000 43,1 30,0 48,0 65,8 30,0 

Болгарія 2004 
 

1,96 354670000 59,2 30,0 40,0 63,2 50,0 

Хорватія 2004 
 

1,83 24110000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Чехія 2004 
 

0,45 234280000 67,0 70,0 37,0 73,4 70,0 

Естонія 2004 
 

0,03 108300000 77,4 70,0 56,0 84,2 90,0 

Угорщина 2004 
 

0,43 237810000 62,7 70,0 49,0 76,0 70,0 

Казахстан 2004 
 

5,27 10230000 49,7 30,0 23,0 65,0 10,0 

Киргизстан  2004 
  

22940000 58,0 30,0 22,0 69,4 50,0 

Латвія 2004 
 

0,83 133540000 67,4 50,0 37,0 79,8 70,0 

Македонія 2004 
  

79510000 56,8 30,0 33,0 57,4 50,0 

Молдова 2004 
 

5,29 10040000 57,1 50,0 21,0 80,4 30,0 

Польща 2004 
 

0,73 1101030000 58,7 50,0 40,0 70,4 50,0 

Румунія 2004 
 

2,96 694800000 50,0 30,0 26,0 57,6 30,0 

Росія 2004 
 

18,66 160070000 52,8 30,0 27,0 63,2 50,0 

Словаччина 2004 
 

0,40 168400000 64,6 50,0 37,0 72,8 70,0 

Словенія 2004 
 

0,75 56460000 59,2 50,0 60,0 65,2 50,0 

Україна 2004 
 

5,46 75420000 53,7 30,0 24,0 74,4 30,0 

Азербайджа

н 
2005 52000 

 
26020000 54,4 30,0 18,0 69,2 30,0 

Бєларусь 2005 22600000 7,65 6390000 46,7 30,0 42,0 69,0 30,0 

Болгарія 2005 85660907 2,20 
 

62,3 30,0 39,0 82,0 50,0 

Хорватія 2005 265649994 1,69 51410000 
     

Чехія 2005 543454782 -0,01 
 

64,6 70,0 39,0 76,8 70,0 

Естонія 2005 30351174 
  

75,2 70,0 55,0 84,8 90,0 

Угорщина 2005 1944914579 -0,01 
 

63,5 70,0 48,0 70,0 70,0 

Казахстан 2005 30925164 
 

7420000 53,9 30,0 24,0 65,0 10,0 

Киргизстан  2005 7722052 
 

17990000 56,6 30,0 21,0 69,4 30,0 

Латвія 2005 24300000 0,73 
 

66,3 50,0 38,0 80,0 70,0 

Македонія 2005 13478381 5,33 47620000 56,1 30,0 23,0 57,4 50,0 

Молдова 2005 3920000 5,50 40440000 57,4 50,0 24,0 77,2 30,0 

Польща 2005 1099000000 0,40 
 

59,6 50,0 36,0 79,2 50,0 

Румунія 2005 221080000 
  

52,1 30,0 28,0 70,4 30,0 

Росія 2005 1789210000 24,19 
 

51,3 30,0 27,0 63,2 30,0 

Словаччина 2005 169327880 0,11 
 

66,8 50,0 37,0 72,8 70,0 

Словенія 2005 129400000 0,09 
 

59,6 50,0 59,0 81,8 50,0 

Україна 2005 443000000 4,90 102140000 55,8 30,0 23,0 76,2 30,0 

Азербайджа

н 
2006 1337000 

 
18670000 53,2 30,0 19,0 72,6 30,0 

Бєларусь 2006 56400000 7,02 15470000 47,5 30,0 33,0 67,2 30,0 

Болгарія 2006 79956036 2,44 
 

64,1 30,0 41,0 65,8 70,0 

Хорватія 2006 221956470 1,58 121700000 
     

Чехія 2006 583105471 0,00 
 

66,4 70,0 42,0 82,4 70,0 

Естонія 2006 36081166 
  

74,9 70,0 60,0 82,4 90,0 

Угорщина 2006 1718966948 0,00 
 

65,0 70,0 48,0 82,4 70,0 

Казахстан 2006 48439128 
 

12350000 60,2 30,0 22,0 69,2 30,0 

Киргизстан  2006 21873274 14,68 11980000 61,0 30,0 22,0 76,4 50,0 
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Латвія 2006 31300000 0,63 
 

66,9 50,0 40,0 82,4 70,0 

Македонія 2006 11330485 5,16 58710000 59,2 30,0 27,0 68,8 50,0 

Молдова 2006 5690000 4,15 26220000 58,0 50,0 23,0 79,4 30,0 

Польща 2006 1351000000 0,40 
 

59,3 50,0 35,0 82,4 50,0 

Румунія 2006 271180000 3,01 
 

58,2 30,0 29,0 68,4 50,0 

Росія 2006 2214040000 29,18 
 

52,4 30,0 28,0 62,6 30,0 

Словаччина 2006 196525884 -0,01 
 

69,8 50,0 40,0 82,4 70,0 

Словенія 2006 170528348 0,12 
 

61,9 50,0 60,0 82,4 70,0 

Україна 2006 460000000 4,26 133410000 54,4 30,0 22,0 77,2 30,0 

Азербайджа

н 
2007 4719000 

 
9040000 54,6 30,0 22,0 77,6 30,0 

Бєларусь 2007 55600000 16,90 6890000 47,0 20,0 26,0 67,2 20,0 

Болгарія 2007 88425153 0,87 
 

62,7 30,0 40,0 70,8 60,0 

Хорватія 2007 253138769 1,45 100870000 
     

Чехія 2007 729974603 0,00 
 

67,4 70,0 43,0 86,6 70,0 

Естонія 2007 50990215 
  

78,0 90,0 64,0 86,6 90,0 

Угорщина 2007 2672006073 0,00 
 

64,8 70,0 50,0 86,6 70,0 

Казахстан 2007 67989400 
 

9430000 59,6 30,0 26,0 69,2 30,0 

Киргизстан  2007 14098612 11,60 19880000 60,2 30,0 23,0 81,4 40,0 

Латвія 2007 52200000 0,63 
 

67,9 50,0 42,0 86,6 70,0 

Македонія 2007 23961804 5,19 63230000 60,6 30,0 27,0 83,4 50,0 

Молдова 2007 13420000 4,67 66260000 56,4 30,0 32,0 61,0 70,0 

Польща 2007 1678000000 0,45 
 

58,1 50,0 34,0 86,6 50,0 

Румунія 2007 289000000 0,80 
 

61,2 30,0 30,0 84,0 50,0 

Росія 2007 3055500000 22,52 
 

52,2 30,0 24,0 62,6 30,0 

Словаччина 2007 272608884 0,00 
 

69,6 50,0 43,0 86,6 70,0 

Словенія 2007 187526591 0,26 
 

59,6 50,0 61,0 86,6 70,0 

Україна 2007 630000000 4,45 102680000 51,5 30,0 26,0 77,2 30,0 

Азербайджа

н 
2008 4840000 2,21 13010000 55,3 30,0 24,0 78,4 30,0 

Бєларусь 2008 79900000 21,02 17380000 45,3 20,0 21,0 52,2 20,0 

Болгарія 2008 106596952 0,88 
 

63,7 30,0 40,0 86,0 60,0 

Хорватія 2008 301206741 1,58 181130000 
     

Чехія 2008 824821928 0,00 
 

68,1 70,0 48,0 86,0 70,0 

Естонія 2008 76804076 
  

77,9 90,0 67,0 86,0 90,0 

Угорщина 2008 4302147078 0,00 
 

67,6 70,0 52,0 86,0 80,0 

Казахстан 2008 86660560 
 

16240000 61,1 30,0 26,0 86,2 30,0 

Киргизстан  2008 17698128 11,22 33440000 61,1 30,0 22,0 81,4 50,0 

Латвія 2008 49000000 0,56 
 

68,3 55,0 47,0 86,0 70,0 

Македонія 2008 30727815 4,65 45690000 61,1 30,0 27,0 83,4 50,0 

Молдова 2008 18820000 5,08 81860000 57,9 50,0 32,0 79,2 30,0 

Польща 2008 1980000000 0,42 
 

60,3 50,0 37,0 86,0 60,0 

Румунія 2008 586000000 0,14 
 

61,7 30,0 31,0 86,0 60,0 
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Росія 2008 4886880000 25,17 
 

49,8 30,0 25,0 44,2 30,0 

Словаччина 2008 346285230 0,00 
 

70,0 50,0 47,0 86,0 70,0 

Словенія 2008 295850730 0,21 
 

60,2 50,0 64,0 86,0 60,0 

Україна 2008 826000000 3,74 242290000 51,0 30,0 28,0 82,2 30,0 

Азербайджа

н 
2009 21029000 2,80 12480000 58,0 25,0 21,0 78,4 30,0 

Бєларусь 2009 85500000 16,45 11130000 45,0 20,0 21,0 67,2 20,0 

Болгарія 2009 127267331 0,52 
 

64,6 30,0 41,0 85,8 60,0 

Хорватія 2009 244881214 1,51 129940000 
     

Чехія 2009 842142119 0,00 
 

69,4 70,0 52,0 85,8 70,0 

Естонія 2009 70351014 
  

76,4 90,0 65,0 85,8 90,0 

Угорщина 2009 3682609785 0,00 
 

66,8 70,0 53,0 85,8 80,0 

Казахстан 2009 65089100 
 

13260000 60,1 25,0 21,0 86,2 30,0 

Киргизстан  2009 7352407 8,62 28720000 61,8 25,0 21,0 87,6 50,0 

Латвія 2009 32500000 0,38 
 

66,6 55,0 48,0 85,8 70,0 

Македонія 2009 26405832 4,11 53150000 61,2 30,0 33,0 81,6 50,0 

Молдова 2009 14970000 4,35 106220000 54,9 40,0 28,0 81,6 30,0 

Польща 2009 1645000000 0,38 
 

60,3 50,0 42,0 85,8 60,0 

Румунія 2009 561000000 0,43 
 

63,2 35,0 37,0 85,8 60,0 

Росія 2009 4367810000 25,53 
 

50,8 25,0 23,0 60,8 30,0 

Словаччина 2009 246420515 0,00 
 

69,4 50,0 49,0 85,8 70,0 

Словенія 2009 323368343 0,16 
 

62,9 60,0 66,0 85,8 60,0 

Україна 2009 756000000 2,20 177020000 48,8 30,0 27,0 84,0 30,0 

Азербайджа

н 
2010 16680000 1,46 20760000 58,8 20,0 19,0 77,1 55,0 

Бєларусь 2010 111200000 11,17 15230000 48,7 20,0 20,0 80,3 20,0 

Болгарія 2010 130923021 0,54 
 

62,3 30,0 36,0 87,4 50,0 

Хорватія 2010 257031624 1,48 105390000 
     

Чехія 2010 875947186 0,00 
 

69,8 65,0 52,0 87,5 70,0 

Естонія 2010 80341030 
  

74,7 80,0 66,0 87,5 90,0 

Угорщина 2010 3846222898 0,00 
 

66,1 65,0 51,0 87,5 75,0 

Казахстан 2010 85536930 
 

17390000 61,0 30,0 22,0 85,9 30,0 

Киргизстан  2010 3681431 8,73 24350000 61,3 25,0 18,0 75,9 50,0 

Латвія 2010 44700000 0,46 
 

66,2 55,0 50,0 87,5 80,0 

Македонія 2010 24690559 3,68 55090000 65,7 35,0 36,0 83,3 60,0 

Молдова 2010 17610000 4,38 138000000 53,7 40,0 29,0 79,9 30,0 

Польща 2010 2485000000 0,39 
 

63,2 55,0 46,0 87,5 60,0 

Румунія 2010 905000000 0,35 
 

64,2 40,0 38,0 87,5 75,0 

Росія 2010 5228020000 25,58 
 

50,3 25,0 21,0 68,4 25,0 

Словаччина 2010 192064238 
  

69,7 55,0 50,0 87,5 70,0 

Словенія 2010 382303347 0,18 
 

64,7 60,0 67,0 87,5 70,0 

Україна 2010 876000000 2,45 153020000 46,4 30,0 25,0 82,6 20,0 

Азербайджа 2011 18446000 1,81 24770000 59,7 20,0 23,0 77,1 55,0 
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Бєларусь 2011 112000000 17,57 15480000 47,9 20,0 24,0 80,3 20,0 

Болгарія 2011 149384975 0,15 
 

64,9 30,0 38,0 87,6 55,0 

Хорватія 2011 276855274 1,60 
      

Чехія 2011 1102711031 0,00 
 

70,4 65,0 49,0 87,6 70,0 

Естонія 2011 97110690 
  

75,2 80,0 66,0 87,6 90,0 

Угорщина 2011 4220531746 
  

66,6 65,0 51,0 87,6 75,0 

Казахстан 2011 94623340 
 

19570000 62,1 35,0 27,0 80,9 30,0 

Киргизстан  2011 7638873 10,35 38490000 61,1 25,0 19,0 63,2 55,0 

Латвія 2011 61600000 0,50 
 

65,8 50,0 45,0 87,6 80,0 

Македонія 2011 35197340 2,85 100990000 66,0 35,0 38,0 83,6 60,0 

Молдова 2011 21910000 4,39 169110000 55,7 40,0 33,0 80,2 35,0 

Польща 2011 2675000000 0,40 
 

64,1 60,0 50,0 87,6 65,0 

Румунія 2011 730000000 0,39 
 

64,7 40,0 38,0 87,6 80,0 

Росія 2011 6386100000 25,61 
 

50,5 25,0 22,0 68,2 25,0 

Словаччина 2011 152907334 0,00 
 

69,5 50,0 45,0 87,6 75,0 

Словенія 2011 433555868 0,18 
 

64,6 60,0 66,0 87,6 70,0 

Україна 2011 853000000 2,53 223910000 45,8 30,0 22,0 85,2 20,0 

Азербайджа

н 
2012 28208000 2,57 26190000 58,9 20,0 24,0 77,2 55,0 

Бєларусь 2012 129700000 16,02 20080000 49,0 20,0 25,0 80,4 20,0 

Болгарія 2012 207133807 0,11 
 

64,7 30,0 36,0 87,1 55,0 

Хорватія 2012 329556080 1,55 
 

60,9 40,0 41,0 87,5 70,0 

Чехія 2012 1061144842 0,00 
 

69,9 70,0 46,0 87,1 70,0 

Естонія 2012 80655187 
  

73,2 80,0 65,0 87,1 90,0 

Угорщина 2012 3734149251 
  

67,1 70,0 47,0 87,1 70,0 

Казахстан 2012 152394296 
 

11960000 63,6 40,0 29,0 79,6 30,0 

Киргизстан  2012 10500758 12,17 24320000 60,2 20,0 20,0 63,2 55,0 

Латвія 2012 54700000 0,47 
 

65,2 50,0 43,0 87,1 80,0 

Македонія 2012 42184925 3,06 54450000 68,5 35,0 41,0 83,6 60,0 

Молдова 2012 23260000 4,43 187110000 54,4 40,0 29,0 79,0 35,0 

Польща 2012 2561000000 0,39 
 

64,2 60,0 53,0 87,1 65,0 

Румунія 2012 800000000 0,38 
 

64,4 40,0 37,0 87,1 80,0 

Росія 2012 8293480000 26,49 
 

50,5 25,0 21,0 68,2 25,0 

Словаччина 2012 132927692 0,00 
 

67,0 50,0 43,0 87,1 75,0 

Словенія 2012 400516035 0,12 
 

62,9 60,0 64,0 87,1 70,0 

Україна 2012 851000000 2,54 245200000 46,1 30,0 24,0 84,4 20,0 

Азербайджа

н 
2013 32726667 

 
17380000 59,7 25,0 24,0 77,2 55,0 

Бєларусь 2013 172300000 
 

18730000 48,0 20,0 24,0 80,8 20,0 

Болгарія 2013 231391317 
  

65,0 30,0 33,0 86,8 55,0 

Хорватія 2013 270073043 
  

61,3 40,0 40,0 87,5 75,0 

Чехія 2013 1279445565 
  

70,9 70,0 44,0 86,8 70,0 

Естонія 2013 68303192 
  

75,3 85,0 64,0 86,8 90,0 
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Угорщина 2013 3923564228 
  

67,3 65,0 46,0 86,8 75,0 

Казахстан 2013 148161554 
 

14210000 63,0 35,0 27,0 78,2 30,0 

Киргизстан  2013 10134056 
 

34880000 59,6 20,0 21,0 75,4 50,0 

Латвія 2013 59600000 
  

66,5 50,0 42,0 86,8 80,0 

Македонія 2013 50739947 
 

69610000 68,2 35,0 39,0 84,6 60,0 

Молдова 2013 28930000 
 

116770000 55,5 40,0 29,0 80,0 35,0 

Польща 2013 3027000000 
  

66,0 60,0 55,0 86,8 65,0 

Румунія 2013 983000000 
  

65,1 40,0 36,0 86,8 80,0 

Росія 2013 9126750000 
  

51,1 25,0 24,0 77,4 25,0 

Словаччина 2013 146473610 
  

68,7 50,0 40,0 86,8 75,0 

Словенія 2013 310807194 
  

61,7 60,0 59,0 86,8 70,0 

Україна 2013 1239000000 
 

368690000 46,3 30,0 23,0 84,4 20,0 

Джерело: складено автором за даними WorldDevelopmentIndicators, 

WorldBank. 
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Додаток Е 

Описова статистика змінних дослідження впливу політико-

економічних чинників міжнародної економічної інтеграції на 

економічне зростання України, країн СНД і Центрально-Східної 

Європи 

Таблиця Е.1.  

Описова статистика змінних, за вхідними одиницями виміру 

Змінна 

Кількіст

ь спосте-

режень 

Медіана 
Стандартне 

відхилення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

ВВП, у постійних 

дол.США на 2005 р. 

(gdp) 

414 93600000000 
17100000000

0 
1560000000 

99400000000

0 

Капітал як запас 

основних фондів з 

врахуванням 

амортизації, у 

постійних дол.США на 

2005 р. (k) 

414 
36200000000

0 

87800000000

0 
1410000000 

47000000000

00 

Робоча сила, 

чисельність 

працівників (l) 

414 9297658 16800000 658188 77000000 

Імпорт, у постійних 

дол.США на 2005 р. 

(imp) 

414 33800000000 48000000000 452000000 
34300000000

0 

Експорт, у постійних 

дол.США на 2005 р. 

(exp) 

414 36100000000 56700000000 476000000 
33300000000

0 

Прямі іноземні 

інвестиції у відношенні 

до ВВП, у відсотках 

(fdi) 

382 5,04 6,39 -16,15 50,97 

Сума виплат закордон 

та надходжень в країну 

за використання прав 

інтелектуальної 

власності, в дол.США 

(ipr) 

162 774000000 1480000000 52000 9130000000 

Обсяг надходжень в 

країну від 

міжнародних програм 

допомоги від 

міжнародних донорів 

та Європейських 

інституцій, у дол.США 

(aid) 

298 90900000 136000000 -343000000 1100000000 
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Податки на 

міжнародну торгівлю у 

відсотках до валових 

зборів податків у 

країні, у відсотках 

(ttax) 

266 4,84 6,37 -0,01 50,84 

Якість інституцій - 

Індекс Економічної 

Свободи, індекс (i) 

309 58,18 9,01 30,00 78,00 

Якість інституцій – 

свободи прав 

власності, індекс (i_pr) 

309 45,61 17,10 20,00 90,00 

Якість інституцій – 

свободи від корупції, 

індекс (i_cor) 

309 36,22 14,08 10,00 70,00 

Якість інституцій – 

свободи торгівлі, 

індекс (i_tf) 

309 74,13 11,26 42172,00 87,60 

Якість інституцій – 

свободи інвестування, 

індекс (i_if) 

309 54,71 19,62 10,00 90,00 

Джерело: складено автором на базі статистичного пакетуE-views. 
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Таблиця Е.2.  
Описова статистика змінних, в логарифмах 

Змінна 

Кількіст

ь спосте-

режень 

Медіана 
Стандартне 

відхилення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

ВВП (lngdp) 414 24,22214 1,488748 21,16487 27,62452 
Капітал як запас 

основних фондів з 

врахуванням 

амортизації (lnk) 

414 25,1024 1,738121 21,06887 29,17796 

Робоча сила (lnl) 414 15,17499 1,212448 13,39725 18,15902 
Імпорт (lnimp) 414 23,4319 1,381287 19,92875 26,56161 
Експорт (lnexp) 414 23,37425 1,478798 19,9802 26,53289 
Прямі іноземні 

інвестиції у відношенні 

до ВВП (lnfdi) 
373 1,149358 1,093155 -3,218876 3,931237 

Сума виплат закордон 

та надходжень в країну 

за використання прав 

інтелектуальної 

власності (lnpr) 

297 17,51543 1,43067 11,40757 20,81951 

Обсяг надходжень в 

країну від 

міжнародних програм 

допомоги від 

міжнародних донорів 

та Європейських 

інституцій (lnaid) 

162 18,90239 1,999033 10,859 22,93447 

Податки на 

міжнародну торгівлю у 

відсотках до валових 

зборів податків у країні 

(lnttax) 

243 0,9761937 1,36417 -3,506558 3,928684 

Якість інституцій - 

Індекс Економічної 

Свободи (lni) 
309 4,050762 0,1639009 3,401197 4,356709 

Якість інституцій – 

свободи прав власності 

(lni_pr) 
309 3,748741 0,3820254 2,995732 4,49981 

Якість інституцій – 

свободи від корупції 

(lni_cor) 
309 3,504751 0,4340759 2,302585 4,248495 

Якість інституцій – 

свободи торгівлі 

(lni_tf) 
309 4,292206 0,175032 2,867899 4,472781 

Якість інституцій – 

свободи інвестування 

(lni_if) 
309 3,920879 0,4348647 2,302585 4,49981 

Джерело: складено автором на базі статистичного пакетуE-views. 


