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ВСТУП 

Економічне регулювання діяльності корпорацій як особливий 

комплекс дій держави, для досягнення своїх зовнішньоекономічних інтересів 

мирними засобами в даний час є важливою частиною зовнішньополітичної 

діяльності більшості держав - особливо з огляду на значний статус 

економічних інтересів в загальній ієрархії зовнішньополітичних пріоритетів 

урядів. Кількість учасників ‒ зацікавлених сторін, що як правило, беруть 

участь у цьому процесі, буде варіюватися в різних країнах. У більшості країн, 

основними учасниками є дипломатичні місії, які зазвичай входять до числа 

найбільш численних «традиційних» постійних дипломатичних органів 

держави, які функціонують за кордоном, та за допомогою чого вони беруть 

участь в здійсненні ряду завдань економічної дипломатії. Однак останнім 

часом роль дипломатичних місій значно знижується, особливо в зв'язку з 

поширенням інших суб'єктів економічної дипломатії, таких як промислові 

палати або відділень агентств зі сприяння торгівлі і інвестиції за кордоном. 

Отже, яка фактична «додана вартість» цих традиційних дипломатичних 

органів з точки зору ефективності виконання економічної дипломатії держав 

в нинішній практиці зменшується. В таких умовах теоретико-методологічне 

дослідження механізмів державного управління в системі міжнародної 

економічної дипломатії має виключне значення для України.   

У працях фахівців з державного управління таких як: Мере Ж. [90], 

Бека У.[8], Одінцової Г.С. [103], Бойчука М.А. [12] все частіше зустрічається 

різка критика позицій класичних підходів до держаного управління 

міжнародними торговими та корпоративними процесами. До того ж всебічне 

обґрунтування нових поглядів економічного лібералізму, що дали творці 

класичної школи Hogan M. J.[209], Moons S. J. V. [227], Omelyanenko V. 

[230], Parker D. A. [234], Sofio D. G. [234], Alperen M. J [228], Naray O. [228], 

також акцентують увагу на інтенсифікації ролі міжнародних  

організацій у підходах державного управління. Як відзначають 

Гаркуша А.О. [24], Бейн Н. [171], Паркер Д. [234], Нарей О. [228], Керр П. 
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[219], Байтін М. [6], Ківлов С.В. [62], Тоффлер Е. [142], Серьогін С. [130] 

національні уряди залучені в найсильнішу конкуренцію за економічні блага і 

одночасно змушені шукати можливості співпраці з державами зі схожими 

інтересами та цінностями з метою формування регулюючих інститутів, що 

відповідають їхнім потребам. Країни також конкурують за залучення прямих 

іноземних інвестицій, чинять тиск на інші країни з метою допуску 

національних компаній на дані ринки, намагаючись одночасно захистити 

власні внутрішні ринки за допомогою різних торгових бар'єрів. Одночасно 

країни прагнуть поглиблювати співпрацю в рамках міжнародних організацій, 

що встановлюють міжнародні стандарти і правила економічної діяльності, 

таких як СОТ. 

В цих умовах  все більшого значення набуває проблема ефективного 

використання переваг міжнародної діяльності корпорацій в забезпеченні 

балансу між інтересами національних виробників і тенденціями розвитку 

світового ринку на основі  інтеграційних інструментів торговельної політики. 

Цим проблемам присвячені роботи Гаркуши А. [24], Алтухова І. [1], Бавико 

О. [5], Щербини Т. [160], Матвеенко В [86], Деркача Т. [36], Оніщенко І.[106] 

та ін. В той же час в сучасній науковій літературі основна увага приділяється 

правовим основам застосування окремих інструментів торгової політики в 

світовій практиці в цілому. Заходи торгової політики як правило, 

досліджуються в рамках багатосторонньої торговельної системи або на рівні 

окремих країн. Разом з цим, аспекти механізмів державного управління в 

системі міжнародної діяльності корпорацій розглядаються фрагментарно. 

Тому вибір теми дослідження визначається об’єктивною доцільністю 

обґрунтування теоретико-методологічних засад  модернізації державної 

політики  в системі міжнародної діяльності корпорацій  з метою визначення 

її подальших шляхів і вдосконалення форм, методів, механізмів і технологій 

державної служби. Комплексне вивчення і розв’язання проблем управління 

системою державної регулювання цих процесів дасть можливість здійснити 

подальшу модернізацію системи державного управління. 
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Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних засад 

модернізації державної служби в умовах в системі міжнародної економічної 

дипломатії та розроблення на цій основі практичних рекомендацій для 

вдосконалення моделі державної служби в Україні. 
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РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 

ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ 

ГЛОБАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ  

1.1. Теоретичні засади формування  світової інституційної 
системи та національної системи державного управління 

Система державного управління в більшості країн зазнає серйозних 

змін, що знаходить свій вияв не тільки в необхідності розвитку 

концептуальних основ державного управління, а й у зміні форм, методів і 

технологій управління. Багато в чому це визначається тим, що сучасну епоху 

можна визначити як етап глобальної творчості у становленні 

державотворення та розвитку цивілізаційних форм державності у країнах 

третього світу, зламу старого світового порядку, його управлінських 

структур і норм контролю, становлення організацій і управління нового типу. 

Це є важливим положенням з тієї точки зору, що міжнародні корпорації 

працюють на всіх континентах, тому їм необхідні рівні умови державного 

управління в країнах-партнерах. У сучасному суспільстві якісно змінюється 

роль сформованих соціальних структур, соціальних інститутів, які в ряді 

випадків стають гальмом розвитку суспільства і джерелом соціальної кризи. 

В силу цього і теоретики  державного управління різного рівня намагаються 

виробити нові, адекватні зміни соціальної реальності, управлінські прийоми, 

методи, що гарантують результативність управлінських рішень. Однак 

розробка нових управлінських технологій в даний час упирається в 

невирішеність питань теоретико-методологічного характеру. До 

теперішнього часу немає чіткого загальнозначущого розуміння новітніх 

соціально-економічних імперативів державного управління. Не існує 

наукової теорії управління, яка могла б скласти основу прийняття вірних 

рішень і стати методом, механізмом «правильного»  державного управління в 

новітніх умовах. Сьогодні важко зрозуміти, чому одні країни приймають 
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правильні рішення, а інші помилкові, чому одні розвиваються швидко і 

динамічно, а інші відстають. Чи залежить це виключно від політичних 

характеристик функціонуючого уряду, його характеру і здатності знайти 

вірне рішення в непростій ситуації або управління є виключно раціональної 

сферою діяльності, що спирається на об'єктивні принципи? Відповісти на ці 

питання не представляється можливим без розробки концептуальних основ 

науки  державного управління, без розробки науково-теоретичної бази 

державного управління. Разом з тим, в сучасних умовах роль даного чинника 

надзвичайно велика. Саме від стану управління безпосередньо залежить саме 

існування суспільства. Маючи свою об'єктивну основу, система державного 

управління в той же час є структуроутворюючих принципом, що задає 

стратегічні цілі і визначальним тактичні рішення для всього соціуму. В 

управлінських системах сконцентрований і кодифіковано досвід організації 

спільного життя індивідів. Через управлінські рішення реалізується рівень 

свідомості, тип раціональності даного суспільства. Все це пояснює, чому 

управління, і, зокрема, державне управління, є складною сферою 

переплетення об'єктивного і суб'єктивного. Саме це і зумовлює всю 

складність розробки теоретико-методологічних основ державного 

регулювання міжнародної діяльності корпорацій. 

Відсутність належної науково-теоретичної бази науки механізмів 

державного управління в умовах динамічного розвитку міжнародних 

відносин особливо гостро відчувається в даний час, коли під впливом 

інформаційно-комунікаційних технологій формується особлива 

соціокультурна реальність, зі своєю логікою, зі своїми способами контролю 

над умовами поведінки в даній реальності. Нова реальність державного 

управління тісно пов'язана з глобалізацією економіки і політики і включає 

такі нові явища як зростання ролі міжнародних корпорацій і світових 

фінансових ринків, розширення сфери лібералізації і дерегулювання 

економіки, нова роль наднаціональних організацій в регулюванні процесів. 

Це і багато іншого, що відбувається в сучасному суспільстві, переконливо 
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показує, що багато системних проблем сьогодні не можуть бути вирішені 

колишніми науковими методами. 

В таких умовах обґрунтування ролі державного управління на основі 

еволюції концепцій діяльності держави в системі сучасних інститутів має 

значний інтерес і практичну цінність. 

Узагальнюючи класичні трактування поняття державне управління 

економічними процесами слід відзначити, що походження цього поняття 

походить (від латин. Zegulo – влаштовую, привожу в порядок, zegulo – 

форма, правило) і визначається як цілеспрямовані процеси, що забезпечують 

підтримку або зміну економічних явищ і їх зв'язків. Зараз вже безперечним є 

факт, що ринкова економіка не виключає, а навпаки, передбачає державне 

регулювання значущих для суспільства процесів і явищ. Втручання держави 

в функціонування ринкового механізму ґрунтується на симбіозі методів 

різних теорій регулювання, раціональність яких проявляється в різній мірі на 

окремих стадіях розвитку суспільства і в конкретних соціально-економічних 

умовах. Більшість сучасних науковців відносять перші спроби державного 

регулювання економіки на період формування ринкових відносин в XVII - 

XVIII ст., тобто до моменту, коли основний економічною теорією був 

меркантилізм [144,90]. 

Однак, на нашу думку, державне регулювання стало здійснюватися з 

тих пір, коли виникла держава. Фактично - це найперша функція державного 

управління. Конкретні дії з регулювання економічних явищ стали 

здійснюватися державами, як відомо з історичних джерел, ще в XIX столітті 

до н.е. Наприклад, в Вавилоні, де розвиток держави як інституційного 

утворення припав на XVIII століття до н.е.  У цей період в цій країні досягли 

розквіту поливне землеробство, скотарство, садівництво. Особлива увага 

приділялася розширенню і поліпшенню зрошувальних земель, розвитку 

ремісничого виробництва. Велике значення мала внутрішня і зовнішня 

торгівля. На експорт поставлялися велика кількість товарів. Бурхливий 

розвиток торгівлі призвів до появи грошей. Спочатку в якості грошей 
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використовували хутра, худобу, шкури. Пізніше при обміні стали 

використовувати гроші з металу, а ще пізніше - злитки з міді, срібла, золота. 

Всі перераховані вище та інші економічні явища регулювалися державою. 

Всі напрями державного регулювання економіки відбивалися у створеному 

кодексі в якому відбивалися характерні риси економічного і політичного 

розвитку тієї епохи. У кодексі було визначено, основі підходи до управління 

владою сфер її розповсюдження (як слід користуватися водою з каналів, як 

повинно проходити наймання працівників, покупка рабів, перевіз речей по 

річках) і багато іншого. Таким чином державне управління вже на стадії його 

зародження було досить схоже на новітню систему державного управління, 

разом з цим державне регулювання було сконцентровано саме на проблемах 

контролюючого характеру [75,68]. 

Подальший розвиток державного управління як концепції суспільно-

економічних відносин пов’язаний з функціонуванням - Стародавньої Греції і 

Стародавнього Риму – де системні параметри державного управління 

розвивались іншим шляхом, відмінним від розвитку країн Стародавнього 

Сходу. Родоплемінні відносини в них досить рано поступилися місцем 

рабовласницькому ладу. У суспільстві відбулася різка диференціація 

населення на вільних людей і рабів. Держава припускала, що тільки вільна 

людина мала право бути власником, згідно із законом, повноправним 

громадянином своєї країни. Раби, що вважалися «факторами виробництва», 

не мали практично ніяких майнових і цивільних прав. У міру розвитку 

ремесла, зовнішньої торгівлі та завоювань нових територій всередині полісів 

стали формуватися нові соціальні групи, що складалися з заможних 

торговців і ремісників, які також претендували на роль рабовласників, 

прагнули отримати землю у приватну власність і набути політичні права. 

Центральне місце державного регулювання, визначалося шляхом видання 

законів [68].  Відзначаючи системні параметри державного регулювання 

економічних явищ на самих ранніх етапах людського життя, не можна не 

підкреслити, що не завжди нові порядки, що встановлюються державою, 
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залишалися на довгий час стабільними. Наприклад, імператор Стародавнього 

Риму Діоклетіан намагався призупинити зростання цін, що було викликано 

постійним знеціненням грошей. З цією метою в 301 році нашої ери був 

виданий Едикт про ціни, в якому держава встановлювала рівень максимально 

допустимих цін на предмети споживання і тверді ставки оплати праці. Але 

через деякий час Едикт довелося скасувати, так як державне регулювання 

таких явищ було вже тоді неможливо здійснити і це принесло шкоду 

економіці. Таким чином, характерною рисою формування механізму 

державного управління західноєвропейських держав на цьому історичному 

етапі було те, що їх економіка в тій чи іншій мірі ґрунтувалася на феодальних 

відносинах. Переважною формою господарювання виступала велика 

земельна власність, зосереджена в руках феодалів. У їх господарствах 

працювали не вільні громадяни [103]. 

Подальший розвиток системи механізмів державного управління 

пов'язаний з періодом кінця XV століття коли в Європі відбувалися великі 

економічні зміни суспільно-економічного характеру. Так в цей період 

особливо бурхливо розвивався експорт сукна та вовни, що мав великий 

попит в Європі. Прогресивні тенденції в економіці, пов'язані з поділом праці, 

обумовлювали, в кінцевому підсумку, розвиток внутрішньої торгівлі. У 

торгівлі брали участь всі категорії громадян.  В даний період відбувалася 

модифікація ролі механізмів державного управління, що виражалася в 

переосмисленні його функцій і методик взаємодії з економікою зокрема і 

співтовариством в цілому. Так адепти школи меркантилізму доводили 

необхідність функціональної державної фінансової політики. Згідно  з їхніми 

імперативами у багатьох країнах Європейського Союзу ними передбачався і 

виконувався комплекс подій,  які  сприяли становленню ринкової 

капіталістичної системи. З 2-ї половини XVI ст. розгортається та 

інтенсифікується так званий  мануфактурний меркантилізм (Т. Мен - 

Великобританія, А. Серра - Італія, А. Монкретьєна - Франція та ін.). 

Меркантилісти стверджували, ніби основна ознака становлення держави - 
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чисельність золота [6,12,19]. Тому, як правило потрібно спонукати експорт і 

утримувати імпорт, тобто  вивіряти міждержавні фінансові відносини. Думки 

меркантилізму стали теоретичною основою для економічної складової 

державного регулювання економіки, що отримала назву протекціонізму. 

Протекціонізм  був спрямованим на схвалення вітчизняної економіки, її 

охорону від закордонних суперників, та експансії на зовнішніх ринках 

[68,103]. Важко знайти країну, яка б не вдавалася до протекціоністської 

фінансової політичної діяльності як у минулому так і зараз. Важливим її 

засобом  вважаються державні мита, що були сформовані понад 200 років 

тому та функціонують і на сьогодні. Разом з цим із завершенням етапу 

первісного нагромадження капіталу меркантилістські теорії втратили 

колишню популярність. У працях економістів та фахівців з державного 

управління таких як: Мере Ж. [90], Бек У.[8], Одінцова Г.С. [103], Бойчук 

М.А. [12] все частіше зустрічається різка критика позицій меркантилізму. 

Всебічне обґрунтування нових поглядів економічного лібералізму дали 

творці класичної школи політичної економії А. Сміт (1723-1790) і Hogan М.J. 

[209]. В основі вчення Сміта, що викладений в праці "Дослідження про 

природу та причини багатства народів" (1776 г.), лежало поняття про 

економічні імперативи державного управління, які діють подібно законам 

природи і характеризують розвиток суспільства. Йому була близька ідея 

"природної гармонії", яка встановлюється в економіці підсвідомо при 

відсутності зовнішнього (державного) втручання і вважається хорошим 

режимом функціонування ринкової системи суспільства. Сміт назвав це 

природне функціонування економіки принципом "невидимої руки", а роль 

держави стримував функцією "нічного охоронця" - зміцнення розпорядку 

охорони приватної власності і конкурентної боротьби.  

Квінтесенція концепції становлення системи механізмів державного 

управління економікою, згідно поглядів ліберальних економістів, відмінно 

відображена в наступному постулаті А. Сміта. «Кожна окрема людина ... 

лише переслідує свій інтерес, переслідує тільки свою вигоду, при цьому в 
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даному випадку вона в той же час невидимою рукою направляється до мети, 

яка ніяк не була в його планах. Переслідуючи власні особисті інтереси, 

людина за допомогою належної системи державного управління діє в  

інтересах спільноти». Д. Рікардо був також прихильником всебічного 

обмеження втручання держави в економіку. Як і Сміт, він вважав, що в 

економіці працюють конкретні і стихійні, однак закони, що мають бути 

визначені. Механізм їх "дії" при - відсутності зовнішнього (державного) 

втручання підтримує фінансову систему в балансі. У той адже час Рікардо 

звертав особливу увагу на необхідність вироблення державної економічної 

політики, що сприяє розвитку продуктивних сил суспільства. Сміт і Рікардо 

вважаються творцями доктрини і політичними діячями фритредерства (від 

англ. Free trade – вільна торгівля). Вони визначали дану політику як 

бездоганну, постійно актуальну для всіх держав і народів. Але більш 

досконале уособлення вона знайшла в Англії в середині XIX ст. У світовій 

економічній літературі нашого століття подано досить різний діапазон 

поглядів щодо місця, ролі, цілей і способів державного втручання в ринкову 

економічну систему [102,121]. При цьому погляди експертів значно 

змінювалися в залежності від конкретних умов становлення світового 

господарства –  в певний період  розквіту або стагнації. Згідно  аналітичними 

опрацюваннями діяльності державного управління економічними процесами,  

маятник методології державного управління повертався двічі: в 30-60-ті роки 

- в сторону активізації ролі країни, з 70-х років - в бік зростання регулюючого 

впливу ринку і його інститутів. В оцінці суті та ролі ринкового механізму, 

цілей, здібностей, меж, форм державного регулювання економіки суттєво 

розійшлися уявлення прихильників 3-х провідних напрямків економічної 

науки XX ст: неокласичного, кейнсіанського та інституційного. Доктрини, 

створені вченими даних напрямків в різний час і в різних державах, 

застосовувалися в практиці державного регулювання економіки, 

обумовлюючи і удачі, і невдачі економічної політики країни. Таки чином 

теоретичні конструкції державного регулювання економіки постійно 
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визначаються методологією спрямованості і трактуванням сутності і ролі 

державного ринкового координуючого механізму [71,13].  

На сучасному етапі країни з ринковою економікою в процесі 

економічного регулювання використовують як принципи кейнсіанства, так і 

монетаризму. У зв'язку з цим у ряді країн сформувалася широка мережа 

механізмів саморегуляції у вигляді функціональних економічних систем 

(FES). Дані механізми сприяють тому, - що будь-яке відхилення від заданих 

параметрів стійкості, служить поштовхом до відновлення рівноваги на 

макро- або мікроекономічному рівні. Наприклад, експансія на внутрішній 

ринок дешевих імпортних товарів автоматично призводить до підвищення 

ввізних мит, зменшення імпортних квот і т.ін., що, в кінцевому підсумку, 

відновлює оптимальні умови конкуренції на внутрішньому ринку. Найбільш 

широке поширення FES - захист місцевих виробників отримала в ЕС і США. 

Зокрема, з 1991 по 2000 року Комісія ЄС порушила близько 1400 

антидемпінгових справ [111]. Узагальнюючі інституційну динаміку 

імперативів механізму державного управління на сучасному етапі було 

визначено, невіддільність суспільно-економічних систем від держави. Однак 

до сих пір вчені, визнаючи зростаючу роль держави в ринковій економіці, по-

різному пояснюють причини даного явища. Які ж чинники зумовлюють 

необхідність державного регулювання економіки в новітніх умовах 

турбулентності зовнішнього середовища залишається дискусійною 

тематикою. Чинники, які формують механізм державного управління 

різноманітні, але їх можна згрупувати на підставі певного критерію, 

пов'язаного з дозволом тих чи інших економічних проблем, які виникають 

саме в новітньому зовнішньому середовищі функціонування держави. Таким 

чином роль держави у процесах управління економічними процесами на 

нашу думку слід визначати етапами періодизації суспільно-економічних 

відносин, які були притаманні певним епохам. Загалом періодизація 

динаміки імперативів механізму державного управління представлено на 

рис.1.1. 
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Аспекти, пов'язані з вирішенням проблем ринкового сектора економіки, 
згладжуванням негативних результатів ринкового механізму 

Обмеження стихійності ринкових процесів. Забезпечення ефективного 
сукупного попиту, ринкової кон'юнктури. Забезпечення виробництва 
суспільних товарів, суспільних потреб і потреб. 

Фактори, що забезпечують економічну стабільність, процес розширеного відтворення 

Фактори, що забезпечують економічну стабільність, 
процес розширеного відтворення 

Створення загальних умов розвитку економіки, забезпечення економічної ефективності 
функціонування сукупного капіталу, необхідність визначення «правил гри» 
господарюючих суб'єктів. Забезпечення антициклічного розвитку економіки. 
Стимулювання довгострокового економічного зростання, ділової активності.  
Формування оптимальної структури народного господарства. Підтримка 
макроекономічної рівноваги. Забезпечення ефективного управління. Забезпечення 
ефективного управління державним сектором економіки. Потреба в державних 
інвестиціях, малорентабельних з точки зору приватного капіталу. Регулювання 
грошового обігу. Сприяння розвитку науки, науково-технічного прогресу. 

Забезпечення раціонального перерозподілу доходів. Забезпечення 
економічної основи соціальної стабільності, скорочення соціальної 
напруженості. Забезпечення повної зайнятості населення. Формування умов 
розширеного відтворення робочої сили, прояви інтелектуальних здібностей 
людини (розвитку охорони здоров'я, освіти, перепідготовка кадрів тощо) 
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 Транснаціоналізація діяльності корпорацій, розвиток міжнародних економічних 

відносин, необхідність регулювання наднаціональними економічними 
інституціями, створення світової системи міжнародних організацій, необхідність 
кросс-культурного спілкування в процесі виробничої, фінансової діяльності та 
розвитку сфери послуг, інформатизація економіки та суспільного життя, 
виокремлення науки, як головної рушійної сили розвитку національного та 
світового господарства, стрімкий розвиток космічної діяльності, як елемента 
економічного розвитку. 
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Рис.1.1. Періодизація застосування механізму державного управління 

[71,121,19] 

Представлена періодизація застосування механізму державного 

управління, свідчить, що створення державою єдиних відповідних умов для 

сталого становлення економіки, безумовно, сприяє подоланню негативних 

рис ринкового механізму і вирішенню соціальних проблем. 

Разом з цим,  в процесі авторського дослідження виявлено, що кожен 

новий етап зміни суспільно-економічних параметрів в економічних системах 

зумовлює формування нових механізмів, методів та форм державного 

управління. На сьогодні актуальними проблемами функціонування 

суспільства стають проблеми, які пов’язані з торгівлею, так як саме ринковий 

тип економічних відносин на сьогодні превалює у більшості країн світу.  В 

таких умовах трансформація ролі держави виявляється у створенні нових 

інституцій, які локально або макроекономічно вирішують зазначені 

флуктуації стійкого позиціювання в економіці та суспільстві. Так підходи до 

вирішення проблем сприяє забезпеченню позитивної динаміки процесу 

відтворення. Виявлення причин потреби державного регулювання економіки 

у вирішальній мірі визначає об'єкти дії владних органів. Як правило 

об’єктами державного управління виступають - первинні ланки, галузі, 

регіони, суспільно-фінансові процеси, тобто суб’єкти на які спрямовано дію 

системи органів державного управління для забезпечення умов ефективного 

функціонування національного економіки. Головними об'єктами, на які 

спрямована дія системи органів державного управління вважаються: процеси 

роздержавлення, приватизації, демонополізації; структура форм власності; 

соціальна, галузева, секторальна, регіональна і відтворювальна архітектура 

народного господарства; економічний цикл, процес відтворення; державний 

сектор економіки; умови і джерела нагромадження капіталу; грошовий обіг; 

ціни, антиінфляційні процеси; конкурентне середовище; підприємництво; 

вкладення, НДДКР; соціальна сфера, трудові відносини, пристрій захисту 
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населення; зайнятість, кадри; платіжний баланс; зовнішньоекономічна 

діяльність держави; навколишнє середовище. Таким чином список об'єктів 

державного регулювання свідчить про те, що вони охоплюють різні сфери 

господарського життя спільноти, як на мікро, так і на макрорівні, включаючи 

міжнародні аспекти, які на нашу думку з кожним роком мають все більший 

вплив на цілісність держави. 

Слід підкреслити, що, хоча сучасні концепції державного 

регулювання економіки хоча і зводяться до монетаристської і кейнсіанської 

концепцій, вибору інструментів державного регулювання економіки, 

характер і механізми їх застосування не можуть бути випадковими. 

Інструментарій регулювання на сьогодні визначається обраною стратегією і 

способами становлення економіки. Набір інструментів державного впливу на 

економіку може бути одним і тим же в різних державах. Але існуюча в цих 

державах політична, фінансова та соціальна специфіка, та специфічні 

проблеми, відмінність цілей і завдань, особливо короткочасних, викликають 

необхідність більш оптимального вибору форм і способів державного 

регулювання економіки, визначення їх пріоритетності та поєднання. Все ж 

специфіка стану і розвитку окремих держав ніяк не виключає можливості 

використання стандартних заходів державного впливу на суспільно-

економічні процеси. В новітніх умовах держава використовує методи 

прямого і непрямого впливу на економіку. Узагальнення теоретичних 

положень свідчить, що інструменти та методи, які застосовуються урядами 

для регулювання економіки мають високий рівень дисперсності так як 

історично, деякі методи є більш традицією ніж необхідністю сьогодення. 

Розглянемо коротко основні інструменти і їх роль в регулюванні 

економіки державою. По-перше, основними інструментами регулювання 

економіки держаною залишаються прийняття законодавчих актів, 

нормативних документів, положень, управління державною власністю 

(управління підприємствами державного сектора), організація виробництва і 

праці, держзамовлення, державні інвестиції державні кредити, субсидії, 
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ліцензування і квотування, застосування санкцій. Цей рівень діяльності 

держави у регулюванні економічних процесів можна вважати найбільш 

традиційним, проте в той же час достатньо дієвим. Другий рівень діяльності 

держави у регулюванні економічних процесів виявляється у регулюванні 

грошової маси та акцентує увагу на таких аспектах як: антиінфляційні 

заходи, регулювання процентної ставки, ставки за операціями центральних 

банків, рефінансування комерційних банків, регулювання нормативів 

обов'язкових резервів комерційних банків, операції на ринку цінних паперів. 

Валютні важелі: стабілізація національної валюти, операції на відкритому 

валютному ринку, формування і використання бюджету, формування 

податкової політики, формування амортизаційної політики, визначення 

норми банківського резерву, встановлення мінімальної зарплати, 

регулювання цін на деякі види товарів і послуг. Цей рівень функціонування 

має дещо пізню історію проте разом з цим є найбільш застосовуваним 

методом регулювання економічних процесів взагалі та регулювання 

економіки зокрема.  Наступний рівень діяльності держави у регулюванні 

економічних процесів виявляється у формуванні програм, реалізація яких 

акцентує увагу на забезпеченні зайнятості населення, соціальному захисті 

населення. Разом з цим, на сьогодні виклики як економічного так суспільно-

системного характеру формують новий контур соціальних, політичних, 

економічних явищ, які за своїми системними рисами носять глобальний 

характер.  В таких умовах реагування на рівні певного національного уряду  є 

не досить ефективним з огляду на загальний світовий тренд інтеграції і 

укрупнення економічних структур. 

Новий технологічний виток, що пов'язаний з революцією 

інформаційних технологій зумовив різку зміну суспільної поведінки, яка 

проявляється у зміні підходів до управління корпораціями та управління 

державою значно більше, ніж промислова революція перетворила аграрне 

суспільство. Глобалізація різко розділяє світ на потужні і маргінальні країни 

в сфері інформаційних технологій. Новітні системи державного управління, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 
як видається, допомагають деяким країнам мати набагато більше переваг, ніж 

іншим. Глобальні сили проникають на всіх рівнях державного управління, 

національна або місцева політика в конкретній країні часто має глобальні 

наслідки, які перетинають національні кордони. Фактично, глобальний тиск 

зіграв важливу роль в наданні допомоги державною бюрократією в 

західноєвропейських і північноамериканських країнах у спрощенні їх 

персоналу, бюджетів і організацій шляхом приватизації, аутсорсингу, 

укладання контрактів, дерегулювання, скорочення або реструктуризації 

державних функцій та послуг. Урядові функції і послуги фактично 

передаються на зовнішній підряд на всіх рівнях державного управління, а 

частка аутсорсингу в державних установах постійно зростає, хоча урядові 

функції і послуги, передані на зовнішній підряд, істотно розмежовуються. 

Графічно це можна представити на прикладі спрощеної моделі Кейнса, що 

представлено на рис.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2. Роль держави в умовах трансформації зовнішнього середовища за 

спрощеною моделлю суспільно-економічних відносин Кейнса [135,23,134] 

 

Ринкові сили і принципи ринкової моделі все частіше стають 

загальноприйнятними в публічному управлінні. Публічне адміністрування 
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більше схоже на «бізнес». Як і управління бізнесом, державне управління все 

частіше приділяє увагу ефективності, продуктивності, гнучкості, 

застосовуючи методи, використовувані головним чином в корпораціях. 

Іншим виміром зазначених процесів стає інтеграція органів державного 

управління в глобальну систему міжнародних інституцій яка забезпечує та 

координує більшість суспільно-економічних відносин. Глобалізація 

забезпечує більшу свободу вибору для низького рівня влади через революцію 

інформаційних технологій. Для залучення інвестицій або просування торгівлі  

органи влади безпосередньо працюють з іноземними урядами і 

міжнародними корпораціями і тим самим створюють більше робочих місць і 

стимулюють місцеву економіку.  Періодизація імперативів механізму 

державного управління на сучасному етапі свідчить, глобальні сили 

вимагають фундаментальних змін в соціальних, економічних, політичних і 

адміністративних системах у всіх країнах. Національні бюрократії реагують 

по-різному на глобальні сили, в той час як міжнародна обстановка все більше 

впливає на національну бюрократію. 

Однак вплив глобалізації на державне управління в не західних і 

країнах, що розвиваються поки не є позитивним. На відміну від західних і 

розвинених країн дія глобалізації та вплив міжнародних корпорацій може 

мати негативні наслідки. Аналогічним чином, системи державного 

управління в багатьох країнах, що розвиваються поки не є достатньо 

активними або позитивними для глобалізації. Сильні системи державного 

управління, схоже, допомагають своїм країнам отримати більше переваг від 

глобалізації, ніж інші, не дивлячись на те, що множинні соціальні і політичні 

системи обмежують активну роль державного управління. Державне 

управління в країнах Західної Європи і Північної Америки значно спростило 

численні системи включаючи персонал, бюджет і цілі організації шляхом 

інтеграції органів державного управління у міжнародні організації 

(Організація Об’єднаних Націй, Міжнародний Фонд, Світовий Банк), що за 

своїми масштабами мають глобальний вплив. Це, в свою чергу, може зіграти 
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значну роль в наданні допомоги цим країнам в підтримці сильних 

економічних, фінансових і торгових систем,  в результаті чого розвинені 

країни мають значні переваги перед країнами, що розвиваються.  

Слабкі та не сучасні системи державного управління призводять до 

того, що їх країни отримують набагато менше переваг від глобалізації, ніж 

інші, оскільки системи державного управління та управління в багатьох 

країнах, що розвиваються, включаючи Африканські, Азіатські і 

Південноамериканські країни, швидше за все, будуть визначатися 

нестабільною політичною структурою і поведінкою, слаборозвиненою 

економічною системою, поганими технологіями, слабкою інфраструктурою і 

поганою освітою. Все це зумовлено на нашу думку відсутністю інтеграції 

урядів даної категорії країн до системи базових міжнародних інституцій 

координації суспільно економічних процесів. Країни, що розвиваються  на 

сьогодні мають значні недоліки на світовому ринку через меншу кількість 

ресурсів, включаючи кваліфіковану робочу силу і технологію, і меншу 

кількість продуктів на основі інформації, що виходять за рамки систем 

державного управління. Крім того, на нашу думку країни і їх громадяни 

перебувають в односторонньому порядку під впливом країн першого світу 

країн, чиї національні інтереси і корпоративні інтереси вигідно реалізуються 

за рахунок інтересів економічно і технологічно знедолених країн. У цій 

ситуації автономія державного управління і роль державного управління 

торговими процесами є виключною. Всі вище перераховані положення дають 

змогу стверджувати, що саме в новітніх умовах роль держави в регулюванні 

процесів економічного характеру повинна базуватись на принципах  

регулювання діяльності міжнародних корпорацій системою глобальних 

інститутів. Однак діяльність органів державного управління України в 

системі глобальних інститутів  координації суспільно-економічних процесів, 

є в певній мірі досить фрагментарною. За роки незалежності в системі 

державного управління України не сформовано сталої системи взаємодії 

уряду як наприклад, з такими глобальними утвореннями як Організація 
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Об’єднаних Націй, яка містить в своїй структурі Всесвітню Торгову 

Організацію, Світовий Банк, та інші релевантні до економічного розвитку 

підрозділи, що функціонують на засадах наддержавної координації 

колегіального характеру. А тому подальший розвиток цієї проблематики в 

напрямку обґрунтування дієвих підходів інтеграції системи органів 

державного управління України до вказаних інституційних утворень має 

значний інтерес та практичну цінність з огляду на новітні суспільно-

економічні процеси в Україні. 

 

1.2. Інтеграція сучасної системи глобальних інститутів та 
національних органів державного управління  

 

Співробітництво в сфері міждержавного регулювання економічних та 

суспільних процесів має довгий історичний шлях. Тільки в останні 

десятиліття міжнародні міждержавні відносини стали автентично 

глобальними. У сучасних умовах результатом науково-технічного прогресу 

стало не тільки зміна темпів міжнародних змін, але й загострення проблем 

державного управління, пов'язане з зростанням ролі міжнародних інституцій 

координації  економічних процесів в цілому та торгових процесів. Особливо 

це проявляється при одночасному посиленні економічних, політичних та 

соціальних протиріч між країнами. В якості пояснення виникнення 

зазначених явищ і проблем у науковій спільноті була висунута концепція 

глобалізації. Економічні аспекти глобалізації активно розробляються у 

вітчизняній та закордонній науці. Все більша увага дослідників приваблює 

політичні та соціальні аспекти глобалізації. Новітні наукові розробки та 

узагальнення все частіше звертають увагу на неминучу необхідність спільних 

спроб урядів та міжнародних організацій знайти способи ефективної 

інституційної системи координації діяльності міжнародних корпорацій.  
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Однією з концепцій, здатної допомогти вирішити наростаючі 

міжнародні політичні та протиріччя в цій сфері, є теорія міждержавного 

співробітництва. В останній час ця теорія придбала нову актуальність, що, в 

першу чергу, пов'язано зі значним збільшенням обсягів міждержавного 

співробітництва протягом останніх п'ятдесяти років. Більш того, міжнародна 

політична реальність змушує систему органів державної влади все частіше 

звертатися до співпраці як способу вирішення насущних світових протиріч, 

беручи до уваги інтереси більшості учасників міжнародних відносин.  

Ідея міжнародного державного співробітництва незалежно від 

відмінностей в їх політичному, економічному та соціальному устрої 

невіддільна від мети підтримання міжнародного миру і безпеки, і є основним 

положенням в системі норм, що містяться в Статуті ООН. Після прийняття 

статуту ООН принцип співпраці був зафіксований в уставах багатьох 

міжнародних організацій, у міжнародних договорах, численних резолюціях 

та деклараціях. Таким чином, міждержавне міжнародне співробітництво стає 

найважливішим способом досягнення вигід, що приносить діяльність 

міжнародних корпорацій. Саме  тому на сьогоднішній день співробітництво є 

одним з найбільш ефективних механізмів міжнародної взаємодії між 

державами та регіонами світу. Не виключаючи торгових конфліктів, в 

світовій політиці, міждержавне співробітництво на основі діяльності 

міжнародних створює можливість для їх попереджень, а в разі виникнення та 

загострення - для їх дозволів на взаємоприйнятної основі. 

Тому метою є саме формування теоретичних підходів до механізмів 

державного управління в системі глобальних інститутів в сфері міжнародної 

діяльності корпорацій на основі узагальнення діяльності наявних 

міжнародних інституцій. 

Одним з ефективних механізмів міждержавного співробітництва на 

міжнародному рівні є формування спеціальних представницьких інституцій 

проектного та рекомендаційного характеру. Окреслюючи організаційні та  

функціональні виміри такого способу міждержавного співробітництва є 
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доцільно навести приклад міжнародної організації АТЕС. Азіатсько-

тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) - це регіональний 

торгово-економічний форум, створений у 1989 році з метою залучення 

зростаючої взаємозалежності Азіатсько-Тихоокеанського регіону. 21 член 

АТЕС має на меті створити більший процвітання для людей регіону шляхом 

заохочення збалансованого, всеохоплюючого, сталого, та безпечного 

зростання та прискорення регіональної торгівлі. Діяльність цієї інституції 

має досить широкий спектр функціональних напрямів, одним з ключових є 

регулювання торгової сфери, на основі департаменту бізнес-консультативної 

сфери. Бізнес-консультативна рада АТЕС сьогодні закликає уряди АТЕС до 

співпраці з приватним сектором для вирішення причин недавньої 

невизначеності на світових ринках. Міждержавне співробітництво акценту 

увагу на співпраці з бізнес-спільнотами для розробки планів щодо 

стимулювання всеохоплюючого економічного зростання та створення 

робочих місць у короткостроковій перспективі та роботи в напрямку 

збалансованого зростання у довгостроковій перспективі. Міждержавне 

співробітництво  в рамках АТЕС базується  на досягненні вільних і відкритих 

торгових та інвестиційних цілей за допомогою Індивідуальних Планів дій 

(ПДР) та Планів колективних дій (АПП), що подаються АТЕС на щорічній 

основі. Індивідуальні та колективні плани дій доступні через спеціальний 

веб-сайт e-IAP. Цей сайт забезпечує можливість пошуку окремих IAP-членів 

економіки країн-членів АТЕС, порівнювати IAP протягом багатьох років та 

переглядати CAP. Інформація про оцінку досягнень цілей [278]. Таким чином 

міждержавне співробітництво реалізується шляхом лібералізації торгівлі та 

інвестицій, спрощення ділової активності та секторальних заходів, заснованої 

на політичному діалозі та економічному та технічному співробітництві. У 

рамках цієї системи були визначені загальні принципи для урядів країн-

членів АТЕС, коли вони проходять через процес лібералізації та спрощення 

торгових процедур у рамках АТЕС. Наступні Загальні Принципи 
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представлені в Порядку дії в Осаці та застосовуються до всього процесу 

лібералізації та спрощення АТЕС представлені на рис.1.3. 

Механізм державного співробітництва в торговій сфері в форматі 

АТЕС проходить формування спеціальних програм які уряди-члени АТЕС 

регулярно представляють. Зазначені програми базуються на таких сферах, як: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1.3. Загальні принципи міждержавного співробітництва в торговій сфері 
в рамках Азіатського міжнародного форуму АТЕС [278] 

Послідовність в СОТ - заходи, вжиті в контексті Програми дій АТЕС, 
узгоджуються з принципами Світової організації торгівлі (СОТ).

Порівняність - економіка країн-членів АТЕС намагається мати порівнянну 
лібералізацію та спрощення торгівлі та інвестицій, беручи до уваги загальні рівні, 
досягнуті кожною економікою АТЕС.

Недискримінація - скорочення бар'єрів у торгівлі, досягнуті через АТЕС, доступні 
всім країнам-членам АТЕС та економіці, не пов'язаній з АТЕС.

Прозорість - законодавство, нормативні акти та адміністративні процедури в усіх 
урядах-членах АТЕС, які впливають на потік товарів, послуг та капіталу серед 
країн-членів АТЕС, є прозорими.

Постійний режим - економіки країн-членів АТЕС не вживають заходів, які 
сприяють підвищенню рівня захисту.

Гнучкість - економіки країн-членів АТЕС ведуть гнучкий підхід до процесу 
лібералізації та сприяння, беручи до уваги різні рівні економічного розвитку.

Співробітництво. Економічне та технічне співробітництво, що сприяє лібералізації 
та сприяння, активно проводиться.
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тарифи; нетарифні заходи; послуги; інвестиції; стандарти та 

відповідність; митні процедури; право інтелектуальної власності; 

конкурентна політика; державні закупівлі; дерегуляція / регуляторний 

контроль; обов'язки СОТ (включаючи правила походження). посередницькі 

суперечки; мобільність ділових людей; збір та аналіз інформації; прозорість. 

Кожні декілька років уряди-члени АТЕС добровільно переглядають свої 

програми [278].  

Іншим прикладом механізму взаємодії органів державного управління 

в системі глобальних інститутів в сфері торгівлі є діяльність Організації 

економічного співробітництва. Організація економічного співробітництва 

(ECO) - це міжурядова регіональна організація, створена 1985 року Іраном, 

Пакистаном та Туреччиною, з метою сприяння економічному, технічному та 

культурному співробітництву між державами-членами. ECO є 

правонаступницею організації Регіональної співпраці з метою розвитку 

(RCD), що існувала з 1964 року по 1979 рік. У 1992 році Організацію було 

розширено, включивши в нього сім нових членів, а саме: Ісламська 

Республіка Афганістан, Республіка Азербайджан, Республіка Казахстан, 

Киргизька Республіка, Республіка Таджикистан, Туркменістан та Республіка 

Узбекистан. Механізм міждержавного співробітництва ОЕС базується 

формуванні конвергенції державних інституцій торговій сфері. Протягом 

останніх 12 років країни-члени співпрацюють, щоб прискорити темпи 

регіонального розвитку завдяки спільним зусиллям. Окрім спільної 

культурної та історичної близькості, вони змогли використати існуючі 

інфраструктурні та бізнес-зв'язки, щоб ще більше зміцнити свою рішучість 

передавати свої надії та прагнення в реальну реальність. ОЕС розпочав кілька 

проектів у пріоритетних галузях своєї співпраці, включаючи енергетику, 

торгівлю, транспорт, сільське господарство. Поточний склад членів: 

Ісламська Держава Афганістан, Азербайджанська Республіка, Ісламська 

Республіка Іран, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Ісламська 
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Республіка Пакистан, Республіка Таджикистан, Турецька Республіка, 

Туркменістан та Республіка Узбекистан [191]. 

Механізм  взаємодії органів державного управління в рамках даного 

інституційного утворення базується на наступних структурних елементах. 

По-перше, це рада міністрів - це найвищий орган, який приймає рішення  і 

складається з міністрів закордонних справ або інших представників 

міністерського рангу, які можуть бути призначені урядом. Рада міністрів 

збирається щонайменше один раз на рік. По-друге, рада постійних 

представників, що складається з постійних представників / послів держав-

членів, акредитованих в Ісламській Республіці Іран, а також до ОЕС та 

Генерального директора з питань ОЕС Міністерства закордонних справ 

Ісламської Республіки Ірану. По-третє, рада регіонального планування (RPC), 

яка складається з Голови Організації планування держав-членів або таких 

інших представників відповідних органів влади. Генеральний секретаріат 

складається з шести дирекцій під керівництвом Генерального секретаря та 

його заступників. Дві спеціалізовані установи та шість регіональних 

інститутів діють під керівництвом Генерального секретаріату. 

Напрями міждержавної взаємодії акцентуються на наступних сферах: 

поступове усунення торговельних бар'єрів та сприяння внутрішньо 

регіональній торгівлі; підвищення ролі регіону ОЕС в зростанні світової 

торгівлі; Поступова інтеграція економік держав-членів з світовою 

економікою; розвиток інфраструктури транспорту та зв'язку, що зв'язує 

держави-члени між собою та з зовнішнім світом; економічна лібералізація та 

приватизація; мобілізація та використання матеріальних ресурсів регіону 

ОЕС; ефективне використання сільськогосподарського та промислового 

потенціалу регіону ОЕС [191]. Принципи за якими функціонує зазначена 

інституція зводяться до наступних положень: суверенна рівність держав-

членів та взаємна вигода; поєднання національних економічних, планувань 

розвитку з найближчими та довгостроковими цілями ОЕС; спільні зусилля 
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урядів, спрямовані на отримання вільного доступу до ринків, що знаходяться 

за межами регіону ОЕС, для сировини та готової продукції держав-членів; 

ефективне використання інститутів ОЕС, угод та механізмів співпраці з 

іншими регіональними та міжнародними організаціями, включаючи 

багатосторонні фінансові установи. Таким чином зазначена інституція, хоча і 

забезпечує певний рівень координації торгових процесів, проте її масштаби 

та підходи до взаємодії на практиці мають не достатній рівень ефективності з 

огляду на те, що протягом останніх 12 років країни-члени співпрацюють, 

щоб прискорити темпи регіонального розвитку завдяки спільним зусиллям, 

але значних успіхів не спостерігається [191]. 

Іншим прикладом механізму взаємодії органів державного управління 

в системі глобальних інститутів в сфері торгівлі є діяльність Європейської 

асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ)  яка є міжурядовою організацією, яка 

створена для сприяння вільній торгівлі та економічній інтеграції на користь її 

чотирьох держав-членів. Конвенція ЄАВТ, яка є юридичною основою 

організації та регулює вільні відносини торгівлі між державами-членами 

ЕАСТ; ЄАВТ була заснована в 1960 році на умовах вільної торгівлі як засобу 

досягнення росту та процвітання серед держав-членів, а також сприяння 

більш тісному економічному співробітництву між країнами Західної Європи. 

Крім того, країни-члени ЕАСТ прагнули сприяти розширенню торгівлі на 

глобальному рівні. На основі цих загальних цілей, ЄАВТ сьогодні підтримує 

управління Конвенцією ЕАСТ (торгівля між країнами-членами ЄАВТ), 

Угодою про ЄЕЗ (відносини ЄАВТ-ЄС) та Угоди про вільну торгівлю ЄАВТ 

(відносини з третіми країнами). Конвенція ЄАВТ та угоди про вільну 

торгівлю ЄАВТ управляються Женевським офісом та Угодою про ЄЕЗ 

Брюссельським офісом. ЄАВТ була заснована в 1960 році в Стокгольмській 

конвенції. Метою асоціації була безпосередня мета створення лібералізації 

торгівлі товарами серед держав-членів. У той же час, ЄАВТ була створена як 

економічна противага більшості політичних сил Європейського економічного 
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співтовариства (ЄЕС). Відносини з ЄЕС, пізніше Європейським 

співтовариством (ЄС) та Європейським Союзом (ЄС), були з самого початку 

основними напрямами діяльності ЄАВТ. У 1970-х роках країни-учасниці 

ЄАВТ уклали угоду про вільну торгівлю з ЄК; У 1994 році вступила у дію 

Угода про ЄЕЗ. З початку 1990-х років ЄАВТ активно здійснювала 

торгівельні відносини з іншими країнами в Європі та за її межами. Першими 

партнерами були країни Центральної та Східної Європи, а потім країни 

Середземномор'я. В останні роки мережа угод про вільну торгівлю дійшла як 

до Атлантики, так і до Азії. Європейська асоціація вільної торгівлі була 

заснована наступними сім країнами: Австрією, Данією, Норвегією, 

Португалією, Швецією, Швейцарією та Великою Британією. Фінляндія 

вступила в 1961, Ісландія в 1970 і Ліхтенштейн в 1991 році. У 1973 році 

Великобританія та Данія вийшли Європейської асоціації вільної торгівлі. За 

ними пішли Португалія в 1986 році, а Австрія, Фінляндія та Швеція в 1995 

році. Сьогодні країни-члени Європейської асоціації вільної торгівлі є 

Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. 

Іншим прикладом механізму взаємодії органів державного управління 

в системі глобальних інститутів в сфері торгівлі є діяльність Міжнародної 

торгової палати (ICC). Завдяки глобальній мережі більш ніж 6 мільйонів 

членів у понад 100 країнах, зазначена організація працює над 

популяризацією міжнародної торгівлі, відповідальної ділової поведінки та 

глобального підходу до регулювання через комбінацію інформаційно-

пропагандистської та стандартної діяльності - разом із провідними 

ринковими службами вирішення спорів. Міжнародна торгова палата 

представляє інтереси бізнесу на найвищому рівні міжбюджетних рішень, 

незалежно від, Світової організації торгівлі, Організації О'єднаних Націй та 

Великої двадцятки країн, що забезпечують координацію бізнесу. Саме така 

спроможність поєднує державний і приватний сектори, що відрізняє 

міжнародну торгову палату від інших організацій, яка відповідає потребам 
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учасників міжнародної торгівлі. Згадана організація має давню історію 

формулювання добровільних правил, за якими діючі підприємства діють 

згідно міжнародно визнаних правил Інкотермс [251]. 

Іншим прикладом механізму взаємодії органів державного 

регулювання в системі глобальних інститутів в сфері торгівлі є діяльність 

Всесвітнього економічного форуму. Форум прагне моделювати корпоративне 

управління світового класу, де цінності настільки ж важливі, як правила. 

Легітимність, відповідальність, прозорість та узгоджені дії є основними 

принципами Форуму. Форум залучає провідних політичних, ділових та інших 

лідерів суспільства до формування глобальних, регіональних та галузевих 

програм. Форум прагне в усіх своїх зусиллях продемонструвати 

підприємницьку діяльність у світових інтересах суспільства, дотримуючись 

найвищих стандартів управління. Моральна та інтелектуальна цілісність є 

основою всього, що вона робить [254]. 

Поряд з інституціями, що мають системний характер міждержавного 

співробітництва, також існують значна кількість інституцій, що мають  

вузькоспеціалізовані напрями функціонування серед таких слід виділити 

наступні. По-перше, це Міжнародна організація споживчих союзів (IOCU). 

Діяльність інституції акцентує увагу  над міжнародними стандартами та 

сприянням встановленню міжнародних стандартів, спрямованих на ведення 

бізнесу та урядів у напрямку надання та регулювання для надання кращих 

послуг споживачам [182]. 

Іншою спеціалізованою структурою, яка має також вузько направлені 

компетенції міждержавного характеру в сфері торгівлі це Євразійська 

патентна організація, що займається завданнями пов'язаними з 

функціонуванням Євразійської патентної системи та виданням євразійських 

патентів. Органами Організації є Адміністративний рада та Євразійська 

патентне відомство ( Євразійське відомство). Євразійське відомство очолює 

Президент, який є вищим посадовою особою Організації та представляє 
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Організацію. Організація є міждержавною організацією, що має статус 

юридичної особи. Організація, уповноважені представники Договірних 

держав та їх заступники, службовці Євразійського відомства та інші особи, 

притягнуті до вирішення завдань Організації, мають на території кожної з 

договірних держав відповідні права, привілеї та імунітети, які надаються 

державою будь-якої іншої міжнародної організації та її службовцями [44]. 

Отже, узагальнюючи діяльність наявних міжнародних інституцій, згідно 

проблематики регулювання міжнародної діяльності корпорацій, варто 

відзначити, що всі вони розділяються на спеціалізовані та універсальні. Як 

свідчить узагальнення міжнародних інститутів міждержавного 

співробітництва в сфері торгівлі, на сьогодні існує достатня кількість 

інституцій регламентації торгової діяльності на основі міжнародного 

міждержавного співробітництва (табл.1.1). 

Таблиця 1.1. 
Узагальнення міжнародних інститутів міждержавного співробітництва в 

сфері торгівлі [280] 

Організація Характеристика 

Азіатсько-
Тихоокеанське 

економічне 
співробітництво  

Форум для 21 країн Тихоокеанського регіону (офіційно країн-
членів), який прагне сприяти вільній торгівлі та економічному 
співробітництву в регіоні Азіатсько-Тихоокеанського регіону. 

Consumers International 
(КІ) 

Всесвітня федерація груп споживачів, яка, працюючи разом з її 
членами, виступає як єдиний незалежний та авторитетний 
глобальний голос для споживачів. З більш ніж 220 членськими 
організаціями в 115 країнах CI створює потужний міжнародний 
рух щоб захистити та розширювати можливості споживачів  

Організація 
економічного 

співробітництва (ОЕС) 

Міжурядова організація, в якій беруть участь сім азіатських та 
трьох євразійських держав, що є частиною Південно-
Центральної Азії. Надає платформу для обговорення шляхів 
покращення розвитку та сприяння торгівлі та інвестиційним 
можливостям. 

Євразійська патентна 
організація (ЄАПВ) 

Євразійська патентна організація (ЄАПВ) є регіональною 
організацією, створена Євразійською патентною конвенцією 
(ЄАПЦ). Його завданням є надання євразійських патентів. 

Європейська асоціація 
вільної торгівлі (EU 

EFTA) 

Європейська асоціація вільної торгівлі (або ЄАВТ) - це 
організація вільної торгівлі між чотирма європейськими 
країнами, яка діє паралельно з Європейським Союзом (ЄС) та 
пов'язана з нею. Сьогодні членами ЄАВТ є Ліхтенштейн, 
Ісландія, Норвегія та Швейцарія.  
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Міжнародна торгова 
палата (ICC) 

ICC надає форуму для бізнесу та інших організацій для 
вивчення та кращого осмислення характеру та значущості 
основних змін, що відбуваються у світовій економіці.   
Впливовий та поважний канал для надання бізнес-лідерства, 
щоб допомогти урядам керувати цими змінами спільним 
способом на користь світової економіки в цілому. 

 Проте залучення національної системи органів державного 

управління до кожної такої організації пов’язано зі значними витратами та не 

збалансованістю застосування національних норм та економічної політики.  

Тому для  формування теоретичних підходів до механізмів 

державного управління в системі глобальних інститутів в сфері торгівлі на 

основі узагальнення діяльності наявних міжнародних інституцій в сфері 

координації торгівлі проаналізуємо діяльність такої комплексної міжнародної 

інституції як ООН. На відміну від зазначених міжнародних інституцій 

Організація Об’єднаних Націй в своїй структурі має цілий набір системних 

елементів. 

Одною з визначальних інституцій в системі координації торгової 

діяльності ООН є міжнародний торговий центр. Сформований у 1964 році 

ІТЦ був координатором в рамках системи Організації Об'єднаних Націй з 

технічної допомоги, пов'язаної з торгівлею (ТРТА). Відповідно мандату 

Світової організації торгівлі (СОТ) та Організації Об'єднаних Націй через 

Конференцію Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку 

(ЮНКТАД), зазначена інституція підтримує регуляторні, дослідницькі та 

стратегічні ініціативи  ООН. Ми зосереджені на реалізації та впровадження 

практичних проектів TRTA [252]. 

Доповнюючи функції вище зазначеної організації в системі органів 

ООН  іншою організацією яка акцентує свою діяльність на юридичних  

аспектах є ЮНІСТРАЛ. Зазначена організація позиціонується як основний 

юридичний орган системи Організації Об'єднаних Націй в області права 

міжнародної торгівлі. Діяльність цієї організації  акцентує увагу на 

наступних проблемах. По-перше,  технічна допомога та координація. У все 

більш економічно взаємозалежному світі широко визнається важливість 
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поліпшеної законодавчої бази для сприяння міжнародній торгівлі та 

інвестиціям. ЮНСІТРАЛ відіграє важливу роль у розробці цієї системи через 

її мандат на підготовку та сприяння використанню та прийняттю 

законодавчих та негласних документів у ряді ключових сфер. Ці інструменти 

обговорюються через міжнародний процес із залученням різних учасників. 

Членство ЮНСІТРАЛ структуроване так, щоб бути представником різних 

правових традицій та рівнів економічного розвитку. В результаті цього 

процесу тексти ЮНСІТРАЛ широко визнані як пропозиції, що відповідають 

багатьом різним країнам на різних етапах економічного розвитку. По-друге, 

це технічна допомога в законодавчій реформі. ЮНСІТРАЛ здійснює низку 

заходів з технічної допомоги для сприяння її роботі та використанню та 

прийняттю законодавчих і негласних текстів, які він розробив, для 

подальшого поступового узгодження та уніфікації приватного права. По-

третє,  координація роботи з права міжнародної торгівлі. Важливою 

частиною мандату ЮНСІТРАЛ є координація роботи організацій, що діють у 

сфері права міжнародної торгівлі як в рамках системи Організації Об'єднаних 

Націй, так і за її межами, для заохочення співпраці між ними, уникнення 

дублювання зусиль та підвищення ефективності, послідовності та 

узгодженість у модернізації та гармонізації права міжнародної торгівлі. В 

останні роки спостерігається дедалі більша кількість органів, що 

розробляють правила, що розробляють норми в галузях права, які впливають 

на міжнародну торгівлю, що робить координаційну функцію ЮНСІТРАЛ все 

більш важливою [161]. 

Наступною організацією, яка досить часто використовується як 

інструмент економічної дипломатії є ЮНКТАД. ЮНКТАД є постійним 

міжурядовим органом, заснованим Генеральною Асамблеєю Організації 

Об'єднаних Націй в 1964 році. Вона працює на національному, регіональному 

та глобальному рівнях. Діяльність цієї організації акцентує увагу на 

наступних сферах: по-перше, зміцнення потенціалу на торгових переговорах 

та комерційній дипломатії. ЮНКТАД впроваджує торговельне технічне 
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співробітництво та заходи щодо зміцнення потенціалу, які сприяють 

інтеграції країн, що розвиваються, у міжнародну торговельну систему, 

міжнародну торгівлю та торгові переговори. Це включає в себе заходи, 

спрямовані на моніторинг та оцінку еволюції торгової системи з точки зору 

розвитку, формування національної торгової політики та розвитку 

торговельних можливостей. Основні питання, що підлягають вирішенню, 

включають спеціальний та диференційований режим, торгівлю Південь-

Південь, вступ до СОТ, торгівлю послугами, торговельні аспекти прав 

інтелектуальної власності (ТРІПС) та розробку, орієнтовні показники 

розвитку (як у сфері послуг), торгівлю та бідність. Комунікативний 

інтерфейс між багатосторонніми торговельними системами та регіональними 

торговельними угодами також є ключовим напрямком [270].  

На відміну від інших, система інституцій  ООН має не тільки 

функціонально диверсифіковану структуру  інституцій, які акцентують увагу 

на  торговій дипломатії органів державної влади національних урядів, 

елементи системи економічної дипломатії ООН також розділені за 

регіональною ознакою. Серед наявних слід відзначити: економічну та 

соціальну комісію ООН для Західної Азії. Економічна комісія для Західної 

Азії (ЕКWА) була заснована 9 серпня 1973 р. У відповідності до резолюції 

1818 (LV) Економічного та Соціального Ради. Метою створення Комісії було 

підвищення рівня економічної діяльності країн-членів та зміцнення співпраці 

між ними [190]. 

Також визначальною інституцією в рамках застосування економічної 

дипломатії в цьому регіоні економічна та соціальна комісія ООН для Азії та 

Тихого океану (ООН ЕСКАТО). Економічна та соціальна комісія Організації 

Об'єднаних Націй для Азії та Тихого океану (ЕСКАТО) є органом Організації 

Об'єднаних Націй з регіонального розвитку для Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону. Складається з 62 держав-членів з географічним розмахом, що 

тягнеться від Туреччини на заході до Тихоокеанського острова Кирібаті на 

сході та від Російської Федерації на півночі до Нової Зеландії на півдні. 
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ЕСКАТО, заснована в 1947 році зі штаб-квартирою в Бангкоку, (Таїланд), 

працює над усуненням найважливіших проблем регіону шляхом надання 

проектам, орієнтованим на результат, технічної допомоги та налагодження 

потенціалу держав-членів у таких сферах: макроекономічна політика та 

розвиток, торгівля та інвестиції, транспорт, соціальний розвиток, розвиток 

навколишнього середовища та сталий розвиток, інформаційно-комунікативна 

технологія та скорочення ризиків стихійних лих, статистика, субрегіональні 

заходи для розвитку [156]. 

В африканському регіоні функціонує економічна комісія ООН для 

Африки (АЕК ООН). Економічна комісія Організації Об'єднаних Націй для 

Африки (АЕК ООН або ЕКА) була створена в 1958 році Економічною та 

Соціальною Радою Організації Об'єднаних Націй для заохочення 

економічного співробітництва між його державами-членами (народами 

Африканського континенту) [265]. 

В Європейському регіоні функціонує Європейська економічна комісія 

(ЄЕК ООН).  Основною метою ЄЕК ООН є сприяння загальноєвропейській 

економічній інтеграції. Для цього він об'єднує 56 країн, що знаходяться в 

Європейському Союзі, країнах Західної та Східної Європи, Південно-Східної 

Європи та Співдружності Незалежних Держав (СНД) та Північної Америки. 

Всі ці країни підтримують діалог та співпрацюють під егідою ЄЕК ООН з 

економічних та галузевих питань на основі міждержавного співробітництва 

[266]. 

В Карибському регіоні  функціонує Економічна комісія ООН для 

Латинської Америки та Карибського басейну (ECLAC). Економічна комісія 

Організації Об'єднаних Націй для Латинської Америки та Карибського 

басейну (ЄЕКЛАК або ЕКЛАК) була створена в 1948 році (тоді як 

Економічна комісія ООН для Латинської Америки або ЄЕК ООН) для 

заохочення економічного співробітництва між його державами-членами. У 

1984 році була прийнята резолюція включити до організації країни 

Карибського басейну. Це одна з п'яти регіональних комісій, що знаходяться 
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під адміністративним керівництвом штаб-квартири Організації Об'єднаних 

Націй. ЕКЛАК нараховує 44 держави-члени та 8 незалежних територій у 

Карибському басейні та звітує перед Економічним та Соціальним Радою 

ООН (ECOSOC). До складу країн Латинської Америки та Карибського 

басейну входять Канада, Франція, Німеччина, Нідерланди, Португалія, 

Іспанія, Італія, Сполучене Королівство, США, Японія та Південна Корея.  

Загалом допомога ФАО в Україні формується рамковою програмою 

співробітництва на 2016-2019 роки, що заснована на чотирьох пріоритетних 

галузях, які представлено на рис.1.4. 
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Рис. 1.4 – Пріоритетні галузі співробітництва ФАО в Україні які 

формується за рамковою програмою співробітництва на 2016-2019 роки 

Крім цього в рамках системи міжнародних інституцій ООН діють 

також спеціалізовані організації. Найбільш релевантними в контексті 

застосування інструментів міжнародної діяльності з боку органів державної 

влади є  наступні. По-перше, це продовольча та сільськогосподарська 

організація ООН (ФАО ООН) спеціалізована установа Організації 

Об'єднаних Націй, яка координує міжнародні зусилля з подолання голоду.  

Обслуговуючи як розвинуті, так і країни, що розвиваються, ФАО 

виступає в ролі нейтрального форуму, на якому всі країни зустрічаються в 

рівній мірі для ведення переговорів щодо угод та політичних дебатів [267]. 

На теперішній час значна кількість корпорацій України проводить 

свою діяльність у відповідності до вимог ФАО. Основною метою діяльності в 

Україні ФАО ставить проведення земельної реформи та продовольчої 

безпеки, через підтримку розвитку інструментів консолідації галузі 

земельних ресурсів, а також відповідних інструментів, таких як механізми 

управління та системи моніторингу, включаючи розбудову потенціалу та 

інформаційні програми. Корпорації України, що мають намір працювати у 

відповідності до вимог ФАО концентрують увагу в своїй діяльності на таких 

аспектах, як розвиток ланцюгів агро-продовольчого виробництва та доступ 

до міжнародних ринків, зміцнення потенціалу головних зацікавлених сторін,  

що приймають участь в цьому процесі. Це перш за все потужні аграрно-

продуктові корпорації (таблиця 1.2.). 

Оскільки ФАО є організацією, діяльність якої спрямована на боротьбу 

з бідністю, безпекою харчування, безпекою агровиробництва та переробки, 

вітчизняними науковцями аналізувались перш за все ті галузі її діяльності, 
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що пов’язані з продовольчою та харчовою безпекою, а саме: сільське 

господарство, лісове господарство та рибне господарство. 

 

 

 

 

Таблиця 1.2  

Характеристика корпорацій України в контексті імплементації 

діяльності ФАО [92] 

Підприємство Географічна характеристика 
Площа 
тис.га 

1 2 3 

UkrLandFarming Землі і підприємства розташовані в 22 областях України 654   

Агропросперіс 
На сьогоднішній день на мапі України залишилося всього 
кілька областей, де не веде свою діяльність 

430   

Кернел Груп 
Тернопільська, Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, 
Черкаська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, 
Харківська, Дніпропетровська, Хмельницька області 

390   

Миронівський 
Хлібопродукт 

Київська, Черкаська, Полтавська, Сумська, 
Дніпропетровська, Донецька, Херсонська, Вінницька, 
Івано-Франківська області 

370   

Астарта- Київ 
Полтавська, Харківська, Вінницька, Хмельницька, 
Тернопільська та Житомирська область 

250   

Українські 
аграрні 

інвестиції 

Чернігівська, Кіровоградська, Сумська, Полтавська та 
Чернівецька області 220  

Мрія 
Агрохолдинг 

Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, 
Чернівецька, Львівська, Рівненська області 180   

Індустріальна 
молочна 
компанія 

Полтавська, Чернігівська, Сумська області 137   

Агрейн Центральний, Північний і Південний регіони України 127   

Укрпромінвест-
агро 

Вінницька, Житомирська, Черкаська, Полтавська, 
Дніпропетровська та Кіровоградська області 122   

AgroGeneration 
Львівська, Тернопільська, Житомирська, Харківська, 
Сумська області 120   

Агротон Луганська і Харківська області 108 

Украгропром Землі і підприємства розташовані в 17 областях України 107   

Приват-
Агрохолдинг 

Львівська, Черкаська, Полтавська, Харківська, 
Дніпропетровська, Херсонська, Кіровоградська, 
Миколаївська та Одеська області 

100   

HarvEast Донецька область 97   
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ТАС АГРО 
Київська, Дніпропетровська, Вінницька, Кіровоградська, 
Миколаївська і Чернігівська області 88   

Sintal 
Agriculture 

Харківська область 82,6   

НІБУЛОН 12 областей України 82,5   

Сварог Вест 
Груп 

Хмельницька, Житомирська, Чернівецька області 80   

УкрАгроКом-
Гермес-

Трейдинг 
Кіровоградська, Дніпропетровська області 75   

Glencore Вінницька, Одеська, Київська, Черкаська облласті 70   

Світанок Київська, Житомирська області 70   

Агрофірма 
Шахтар 

Донецька і Харківська області 62   

Агротрейд 
Елеватори 

Харківська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Луганська 
області 61   

РОСТОК-
ХОЛДИНГ 

Чернігівська і Сумська області 60   

Vitagro Хмельницька, Тернопільська області 60   

ЛНЗ Черкаська та Сумська області 60   

Березнівське 
лісове 

господарство 

Рівненська область 55   

Білокриницьке 
лісове 

господарство 
Рівненська область 11   

Рівнерибгосп Рівненська область 7 

 

Так, Миськовець Н.П. виділяє для цих трьох сфер діяльності такі 

інструменти імплементації вимог ФАО як політичний діалог, інформаційно-

пропагандистьська робота, розробка норм і стандартів, управління знаннями 

та їх поширенням. Результати теоретичного її напрацювань можна побачити 

в таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3.  

Інструменти ФАО в просуванні екосистемного корпоративного 
підприємництва [92] 

Інструмент 

Застосування 

Сільське 
господарство 

Лісове господарство 
Рибне господарство 

Політичний 
діалог 

Обговорення 
проблем підвищення 

Обговорення проблем 
лісів та лісового 

Збереження та 
примноження 
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продуктивності 

виробництва 
продуктів 

харчування для 
подолання проблем 
голоду та бідності 

господарства, лісова 
політика є державно 

орієнтованою з 
домінуючим підходом 

до управління за 
принципом «з гори 

донизу» 

рибних запасів 
Світового океану, 

морів, річок та 
інших водних 

об’єктів 

Ведення господарської діяльності орієнтованої на екосистемний 
підхід 

Інформаційно-
пропагандистська 
робота 

Чіткі міжгалузеві зв’язки в сфері регулювання галузями сільського, 
лісового та рибного господарства, навколишнього середовища та 

туризму 

Якість продукції та 
доступність 
споживачеві 

Інтенсифікація 
сертифікації 

Боротьба з 
браконьєрством 

Розробка норм і 
стандартів 

Національні міжгалузеві та галузеві програми орієнтовані на 
підвищення продовольчої безпеки, поліпшення харчування населення 

планети, подолання голоду та бідності, задоволення економічних, 
екологічних та соціальних потреб 

щодо вирощування 
рослин та тварин, 
якості продукції 

адаптовані до 
конкретних 

регіональних 
особливостей 

щодо вирощування, 
рубки, чистки та якості 

виробів з деревини 

щодо виловів 
рибних ресурсів та 

особливостей 
ведення 

аквакультури, якості 
продукції 

Управління 
знаннями та їх 
поширення 

Міжнародні семінари, вокшопи, форуми, навчальні курси 

Моніторинг та 
спостереження ГІС 

систем для 
попередження та 

контролю 
захворювань свиней 

та інших 
захворювань 

Моніторинг та 
спостереження ГІС 
систем за станом 
лісових ресурсів, 

лісового покриву та 
якості лісових 

насаджень 

Моніторинг та 
спостереження ГІС 
систем за наявністю 

та станом водних 
живих ресурсів, 
міграційними 

процесами риб, 
потенційними 

загрозами 
популяціям 

ФАОСТАТ надає доступ до ключових показників - від 
землекористування і виробництва продуктів харчування до розподілу 

державного бюджету для сільського та рибного господарства по 
країнам, регіонам і світу в цілому. 

 

По-друге, це міжнародна організація праці ООН (МОП ООН). МОП є 

міжнародною організацією, відповідальною за розробку та контроль за 

міжнародними трудовими стандартами. Це єдина "тристороння" агенція 

Організації Об'єднаних Націй, яка об'єднує представників урядів, 

роботодавців та працівників для спільної розробки політики та програм, 
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спрямованих на сприяння гідній праці для всіх. Ця унікальна інтеграція дає 

МОП перевагу в отриманні знань "реального світу" про зайнятість та роботу. 

По-третє,  світова продовольча програма ООН (МПП ООН).  ВПП є 

похідною продовольчої допомоги системи Організації Об'єднаних Націй. 

Продовольча допомога є одним із багатьох інструментів, які можуть сприяти 

продовольчої безпеки, яка визначається як доступ до всіх людей у будь-який 

час до їжі, необхідної для активного та здорового способу життя. В рамках 

системи інструментів регулювання діяльності міжнародних корпорацій є 

досить застосовуваним інструментом для розв’язання тих чин інших проблем 

на національному рівні. 

По-четверте, це  WIPO - це глобальний форум з питань 

інтелектуальної власності, політики, інформації та співпраці. WIPO є  

фінансовим агентством Організації Об'єднаних Націй, що налічує 189 

держав-членів. Місія цієї інституції полягає в тому, щоб керувати розвитком 

збалансованої та ефективної міжнародної системи інтелектуальної власності 

(ІВ), яка дає можливість інновацій та творчості на благо всіх. Мандат, на 

керівні органи та процедури визначені в Конвенції інституції. Договір про 

патентну кооперацію (PCT) допомагає заявникам шукати патентний захист 

на міжнародному рівні за своїми винаходами, допомагає патентним 

відомствам приймати рішення про видачу патентів та полегшує доступ 

громадськості до великої кількості технічної інформації, що стосується цих 

винаходів.  

Отже, в процесі узагальнення підходів до механізмів державного 

управління в системі глобальних інститутів в сфері торгівлі, виявлено 

наступні результати, які характеризуються високим рівнем новизни та 

актуальності з огляду на діючі підходи економічної дипломатії в Україні. Так 

на основі компаративного аналізу було виявлено, що на сьогодні 

міждержавне співробітництво представлено, значною кількістю міжнародних 

інституцій як універсального характеру так і спеціалізованої спрямованості, 

через які національні системи державного управління реалізують свої 
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політики. Найбільш застосовуваними є такі як: Азіатсько-Тихоокеанське 

економічне співробітництво (АТЕС); сonsumers International (КІ); організація 

економічного співробітництва (ОЕС); євразійська патентна організація 

(ЄАПВ); європейська асоціація вільної торгівлі (EU EFTA); міжнародна 

торгова палата (ICC);  Однак в той же час ці організації мають досить  

обмежену географічну діяльність, також принципи інтеграції до зазначених 

інституцій мають дуже специфічну направленість.  

На противагу зазначеним інституціям система організацій ООН має 

більш комплексну структуру, яка включає в себе як регіональні дочірні 

організації які акцентують увагу на торгових та економічних відносинах, так 

і спеціалізовані міжнародні організації які за кількістю країн, що 

приєднались у багато разів перевищують альтернативні міжнародні 

інституції. Таким чином система міжнародних організацій в системі ООН 

налічує понад 30 і забезпечує комплексність при застосуванні різноманітних  

інструментів системою органів державного управління. Стосовно механізмів 

державного управління в системі організацій ООН, слід підкреслити 

національні уряди які є активними гравцями в системі організацій ООН 

мають змогу ефективніше відстоювати власні торгові інтереси на противагу 

систем державного управління тих країн, які не інтегровані або частково 

інтегровані.  Новітня ситуація з підходами до механізмів державного 

управління торговою сферою в Україні залишаться досить фрагментарною, а 

тому подальший розвиток державних механізмів на основі діяльності 

організацій системи ООН має значний інтерес. 

 

1.3. Трансформація функцій державного управління в сфері 

регулювання міжнародної економічної діяльності та розвиток 

економічної дипломатії 
 

Новітня система економічних процесів породжує об'єктивну 

необхідність для органів державного управління інтегрувати свої 
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інструменти управління в сфері економіки в систему інституцій, яка 

базується на міжнародних відносинах. Ця об'єктивна необхідність ставить 

завдання для реалізації зовнішньоекономічної складової державного 

управління. При цьому економіка є основою, а держава виступає як функція 

управління та забезпечення пріоритету загальних цілей перед приватними. 

Поки не створені ефективні механізми глобального економічного 

регулювання, кожна держава має самостійно захищає свої інтереси в світовій 

політиці. Причому зростання інтеграції держав у міжнародні відносини 

призводить до зростання значення факторів державного регулювання на 

основі міжнародних інституцій. 

Механізмом розробки та реалізації зовнішньоекономічної політики 

держави є дипломатія. При цьому в теорії державного управління для 

механізму реалізації економічної складової зовнішньої політики введена 

спеціальна категорія «економічна дипломатія». Необхідність її уточнення 

пов'язана з відсутністю загальноприйнятого та строго наукового визначення, 

незважаючи на те, що вона давно застосовується в практиці сучасних 

міжнародних державних відносин. В зв'язку з цим, в цілях визначення 

можливостей уточнення даного терміну, а також деталізації його 

структурних елементів та зв'язків між ними  вважається необхідним 

аналізувати його інтерпретацію в науковій літературі. 

Загальне поняття «дипломатія» визначають як «сукупність засобів, 

прийомів та методів досягнення зовнішньополітичних цілей держави» [52]. 

«Дипломатія - офіційна діяльність глав держав, урядів і спеціальних органів 

зовнішніх зносин щодо здійснення цілей і завдань зовнішньої політики 

держав, а також щодо захисту інтересів держави за кордоном» [219]. 

Згідно закону про державну службу дипломатична служба України 

(далі - дипломатична служба) - це професійна діяльність громадян України, 

спрямована на практичну реалізацію зовнішньої політики України, захист 

національних інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав 

та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном [52]; 
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Можна також привести і таке класичне визначення Е. Сатоу: 

«дипломатія є застосування розуму і такту до ведення офіційних зносин між 

урядами незалежних держав» [3]. Дані визначення акцентують увагу на 

суб'єктивності діяльності держави та відповідних державних органів, але не 

дуже чітко говорять про застосування спеціальних методів у міжнародних 

державних відносинах. Відповідно, до вище зазначеного по-перше, потрібно 

уточнити суб'єктний склад економічної дипломатії з урахуванням 

особливостей сучасних міжнародних відносин держав, а саме: появи нових 

недержавних учасників міжнародних відносин, наприклад, міжнародних 

економічних організацій, великих національних і транснаціональних 

корпорацій, об'єднань і асоціацій, що лобіюють певні інтереси. Також якщо 

розглядати склад державних органів, то з урахуванням глобалізації в процес 

міжнародних державних відносин залучені практично всі міністерства і 

відомства, що вимагають однозначного вирішення питання про координуючу 

роль зовнішньоекономічного інституту влади. Потрібно відзначити, що 

важливий не тільки набір суб'єктів та використовуваних методів досягнення 

поставлених цілей, принциповим на нашу думку є застосування системного 

підходу в організації органів державної служби Він повинен бути 

побудований на узгодженому робочому механізмі з чітким розподілом 

функцій і відповідальності. 

Крім того, так як розглядається загальна категорія «дипломатія», то 

лише в першому з наведених визначень уточняється, що дипломатичні 

зусилля спрямовані на досягнення зовнішньоекономічних цілей органів 

державної влади без їх конкретизації. Так як в новітніх умовах економічна 

дипломатія є головним інструментом забезпечення безпеки кожного члена 

світової спільноти в політичній, військовій, економічній, інформаційній, 

гуманітарній та інших областях, то існує можливість класифікувати види 

дипломатії, виділити торгову дипломатію, метою якої є забезпечення 

торгової безпеки і створення сприятливих зовнішніх умов для економічного 

розвитку держави. 
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Під економічною дипломатією в широкому сенсі слова слід розуміти 

засіб реалізації зовнішньоекономічних інтересів учасників міжнародних 

відносин і офіційну діяльність органів державного управління реалізації 

механізмів зовнішньоторгової політики. Безумовно, економічна дипломатія 

також вимагає застосування «розуму і такту», тобто всього арсеналу 

дипломатичних методів. Наведемо й інші визначення вітчизняних та 

іноземних вчених. 

Так як зазначає в своїх дослідженнях Bayne N., та Woolcock S. [171] 

«Економічна дипломатія являє собою сукупність організаційно-правових 

інструментів і дій у зовнішньоекономічній сфері з опорою на національні 

торгові інтереси і скоординовану взаємодію державних і недержавних 

структур з метою забезпечення торгового розвитку країни та її економічної 

безпеки в умовах глобалізації». Важливість і цінність даного визначення, з 

точки зору функціональних складових цього процесу полягає в тому, що 

незважаючи на різноманіття суб'єктів, «опорою» економічної дипломатії є 

забезпечення національних інтересів як сукупності «внутрішніх і зовнішніх 

потреб держави в забезпеченні захищеності  розвитку держави». У той же час 

процеси глобалізації виключають можливість ізольованого забезпечення 

національних інтересів держави. У зв'язку з цим, досягнення національних 

інтересів має бути погоджено інституціями глобальної координації 

міжнародної економічної діяльності. У цій області активну роль відіграють 

міжнародні економічні організації. Це детерміновано, тим, що сфера 

економічної дипломатії лежить  у площині вирішення трьох ключових 

завдань: захист національних інтересів в економічній сфері на міжнародній 

арені; підвищення конкурентоспроможності національної економіки в 

світовій економіці; забезпечення та підтримка глобального розвитку та 

стабільності. Зазначені завдання вирішуються за допомогою властивих 

економічній та торговій дипломатії функцій. 

Проаналізувавши дослідження таких вчених як: Hogan M. J.[209], 

Moons S. J. V. [227], Omelyanenko V. [230], Parker D. A. [234], Sofio D. G. 
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[234], Alperen M. J [228], Naray O. [228], слід виділити наступні функції, що 

класично виділяються в рамках економічної дипломатії: участь у формуванні 

зовнішньоекономічної політики з метою забезпечення найбільш вигідних 

умов для функціонування  підприємств національної економіки в світовому 

господарстві; здійснення взаємодії з міжнародними організаціями, що 

формують стандарти і правила міжнародної торгівлі і фінансового 

регулювання як на регіональному, так і на глобальному рівні; політичне 

сприяння вітчизняному бізнесу в його діяльності за кордоном з метою 

підвищення його конкурентних можливостей, прав доступу до існуючих і 

потенційних ресурсів і ринків; виявлення і попередження потенційних 

конфліктів з іноземними державами, неурядовими організаціями та іншими 

економічними суб'єктами з метою мінімізації торгових економічних ризиків; 

захист національних інтересів і забезпечення національної безпеки, що 

гарантувало би рішення загальнонаціональних завдань, в сфері ринкових 

інтересів; використання всього спектра можливостей міжнародних 

організацій як урядового так і неурядового характеру для створення і 

підтримання образу надійного економічного партнера; забезпечення 

легітимності дипломатичних представників і довіри до них з боку світової 

спільноти; ведення діалогу з усіма зацікавленими сторонами з питань 

світового розвитку торгівлі і глобалізації, участь у вирішенні глобальних 

торгових та економічних проблем, таких як ринок і ринкова економіка, в 

тому числі на міжнародному рівні, виявилися не тільки генератором 

економічного зростання на всіх рівнях, але і джерелом багатьох проблем в 

площині регулювання економіки.  

Як ми можемо побачити, ці функції доповнюють та розширюють 

загальні функції державного управління. В роботі Білокур Є.І. «Функції 

державного управління: поняття, особливості, правове регулювання» ми 

можемо знайти узагальнені підходи до визначення функцій держави [9]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 Забезпечення безпеки особистості, суспільства, держави (у тому числі 

забезпечення оборони, громадського порядку, здійснення розвідки і 

контррозвідки, забезпечення охорони державного кордону тощо); 

 Забезпечення розвитку економіки, здійснення адміністративно-

господарської діяльності (у тому числі керівництво промисловістю, 

транспортом, сільським господарством, збір податків, сприяння розвитку 

підприємництва, антимонопольна діяльність тощо); 

 Забезпечення реалізації соціальної політики держави (у тому числі 

організація освіти, охорони здоров’я, наукових досліджень, соціального 

захисту тощо); 

 Забезпечення зв’язків з іншими державами, міжнародними 

організаціями [9]. 

У вітчизняній наукові літературі з державного управління панівною є 

думка, що функції державного управління поділяються на загальні і 

спеціальні.Загальні функції справляють об'єктивно необхідний вплив на 

певні процеси, що відбуваються в господарській, політичній, соціально-

культурній та інших сферах. Ці функції є основними, притаманними будь-

якому управлінню, незалежно від того, на якому рівні та в яких галузях вони 

здійснюються. Загальними функціями державного управління є 

прогнозування, планування, організація, регулювання, координація, облік, 

контроль. Ця класифікація побудована на підставі внутрішньої технології 

управлінської діяльності. 

Функція прогнозування. Необхідність у прогнозуванні випливає із 

самої природи державного управління. Державне управління покликане 

вирішувати довгострокові, перспективні завдання, розв'язання яких 

відбуватиметься в умовах певної невизначеності, якщо органи виконавчої 

влади не матимуть прогнозів. 

Функція планування присутня на всіх рівнях ієрархії управління. Вона 

полягає у визначенні мети, напрямів, завдань, засобів реалізації тих чи інших 
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процесів (соціальних, економічних, політичних, культурних та ін.), 

розробленні програм, за допомогою яких повинна бути досягнута мета. 

Функція організації пов’язана зі створенням організаційного механізму. 

Завдяки функції регулювання досягається необхідний стан 

упорядкування та стійкості системи управління 

Координація як функція забезпечує узгодження діяльності систем 

управління. 

Функція контролю покликана постійно надавати інформацію про 

дійсний стан справи щодо виконання завдань. 

Контроль починається з одержання інформації про дійсний стан 

керованого об'єкта та закінчується прийняттям рішень, які передбачають 

відповідну корекцію в системі управління для досягнення запланованої мети. 

Контроль ґрунтується на принципі зворотних зв'язків, які існують при будь-

якій взаємодії суб'єкта і об'єкта в системі управління. Кожна загальна 

функція управління перебуває у взаємозв'язку з іншими. 

Розглянуті загальні функції управління необхідні для здійснення 

державного управління як на загальнодержавному, так і на регіональних, 

місцевих, галузевих рівнях. 

Спеціальні функції характеризують особливості конкретного суб'єкта 

чи об'єкта управління. 

До основних спеціальних функцій державного управління, що 

здійснюються на вищому рівні вищим органом (Кабінетом Міністрів 

України), у системі органів виконавчої влади належать: 

- забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності 

України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави; 

- розроблення проекту Закону про Державний бюджет та забезпечення 

його виконання; 

- розроблення і здійснення загальнодержавних програм економічного, 

науково-технічного, соціального та культурного розвитку держави. 
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Спеціальні управлінські функції здійснює Президент України як глава 

держави. Серед них такі: керівництво зовнішньополітичною діяльністю 

держави, призначення та звільнення глав дипломатичних представництв 

України в інших державах та при міжнародних організаціях; призначення за 

поданням Прем'єр-міністра членів Кабінету Міністрів, керівників інших 

центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних 

організацій та припинення їх повноважень на цих посадах (розстановка 

кадрів); прийняття у разі необхідності рішення про введення в державі або в 

окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошення у разі 

необхідності окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної 

ситуації; присвоєння вищих військових звань і класних чинів, нагородження 

державними нагородами; встановлення президентських відзнак і 

нагородження ними та ін. 

Можемо побачити, що економічна дипломатія, як і система державного 

регулювання міжнародної діяльності корпорацій виконує як мінімум дві 

функції державного управління ‒ забезпечення розвитку економіки та 

забезпечення зв’язків з іншими державами та міжнародними організаціями. 

Крім того, слід зазначити, що діяльність великих міжнародних корпорацій 

набуває все більшого соціального значення. Крім того, економічна 

дипломатія є однією з головних ланок реалізації загальних функцій держави 

в глобальному економічному просторі та може виконувати покладені на неї 

спеціальні функції. 

З точки зору виконання функцій держави, можно доповнити 

запропонований науковцями перелік визначення терміну «економічна 

дипломатія". Наступне визначення, що орієнтується на нашу думку на 

виконання спеціальних функцій державного управління трактує: 

«Економічна дипломатія є досягненням зовнішньоекономічних цілей 

засобами дипломатії, незалежно від того, вдається вона до економічних 

важелів задля їх досягнення чи ні» [172]. На противагу зазначеним 

визначенням, Шкутько О.Н. [156] справедливо зазначає, що, незважаючи на 
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економічні цілі, економічні методи можуть як застосовуватися, так і не 

застосовуватися. Таким чином, уточнюючи і доповнюючи категорію 

«торгова дипломатія», слід зазначити, що це система не тільки політичних 

відносин, але й конвергенції державного апарату країн. Цей акцент у своїх 

дослідженнях автор робить на основі аналізу складу суб'єктів, що 

переважають в процесах реалізації зовнішньої політики держави. Але 

зовнішньоекономічна політика, як і дипломатія, є категоріями надбудови. 

Вони детерміновані економічним базисом, який представляє собою 

сукупність виробничих відносин, які характеризують певну стадію розвитку 

суспільства. Тому причини які відбуваються в політичних процесах варто 

шукати в економічних процесах як на національному, так і глобальному 

рівні. В даному контексті співвідношення державного управління та 

економіки виступає як фундаментальна проблема розвитку держави і 

міжнародних відносин в цілому. У сучасному світі ці дві складові, які 

уособлюють відповідно державу і ринок, взаємодіють за законами синтезу, 

виступаючи як дві одночасно самостійні і взаємозалежні сфери, які 

працюють один на одного і взаємно доповнюють один одного. 

Узагальнюючи вище згадані підходи слід підкреслити, що дипломатична 

складова державного управління повинна сприяти торгівлі, але державні 

службовці не повинні самі бути торговцями. Морально-етичні норми і 

обмеження в економічної дипломатії важливі. Економічна дипломатія являє 

собою сплав економіки і політики та державного управління, доведений до 

рівня прийняття та реалізації управлінських рішень, за допомогою яких 

здійснюється співробітництво і суперництво в сучасному світі, визначаються 

форми і методи розвитку та вдосконалення ринкової економіки, що стає 

важливим фактором суспільного розвитку і вирішення ключових проблем 

економічного і соціального прогресу. 

Наведені вище визначення уточнюють ті чи інші елементи 

досліджуваного поняття,  не акцентуючи увагу на суб'єктах, об'єктах або 

організаційно-правових механізмах. Ще однією особливістю, яка не 
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згадується в наведених вище визначеннях, це регулюючі основи економічної 

дипломатії. На нашу думку, економічна дипломатія повинна бути заснована 

на принципах діяльності наднаціональних організацій. В таких умовах на 

нашу думку слід уточнити визначення поняття економічна дипломатія яке 

дасть змогу виявити пріоритети трансформації механізмів, форм та 

інституцій, які здійснюють координацію торгових процесів на міжнародному 

рівні. Таким чином на відміну від існуючих визначень, можна 

сформулювати, що економічна дипломатія це система заходів, яка 

здійснюється органами державної влади, на основі інтеграції механізмів 

регулювання торгових відносин до існуючої  глобальної інституційної 

системи координації торгової діяльності. 

Авторське визначення насамперед детермінується існуючими 

тенденціями у формуванні принципів економічної дипломатії, які змінилися 

за рахунок інтенсифікації інтеграційних процесів в міжнародних 

торговельних відносинах [148]. Процеси глобалізації, що супроводжуються 

посиленням міжнародної конкуренції, наполегливо вимагають активної 

участі держави в просуванні і захисті національних інтересів на світовому 

ринку. За останні роки не було практично жодного візиту президента або 

міністра закордонних справ в зарубіжні країни, в ході яких не проводилися б 

зустрічей з представниками ділових кіл цієї країни. Сучасна економічна 

дипломатія розвинених країн спирається на розгалужену мережу 

міжнародних інститутів і механізмів реалізації національних інтересів у 

світовому господарстві, взаємодоповнюючі інструменти досягнення цілей, 

добре налагоджену координацію і широкий суспільний консенсус щодо 

завдань і пріоритетів зовнішньоекономічної політики, значні фінансові, 

кадрові, інформаційні та інші ресурси, що надаються державою [166]. На 

міжнародному рівні спостерігається зміцнення інституційної та 

організаційної бази, підвищення статусу економічної дипломатії в системі 

державної влади: збільшується їх кількість, розширюються функції і 

повноваження, ставляться завдання щодо підвищення якості роботи 
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спеціалізованих наднаціональних структур в області зовнішньої політики і 

підтримки зовнішньоекономічної діяльності, лобіювання інтересів 

вітчизняних компаній за кордоном, торгово-політичного сприяння, 

мобілізації ефективних зовнішніх ресурсів на цілі розвитку і модернізації. 

[143]. 

В контексті виявлення ролі міжнародних організацій в процесі 

реалізації державного регулювання торговельної діяльності міжнародна 

організація може бути визначена як «інституційна угода між членами 

міжнародної системи з метою досягнення умов, що відображають атрибути, 

прагнення і турботи своїх членів. Сучасна міжнародна система має три 

основні архітектурні особливості. Перший етап стосується визначення 

держави як основного інструменту вирішення конфліктів і суперечок в 

міжнародних відносинах. Вестфальський мир 1648 року встановив мир в 

Європі після десятиліть конфліктів і кривавих війн. Основою для державного 

управління в цей період була, концепція яка акцентує увагу на 

національному суверенітеті. Таким чином національний уряд був 

консолідований і визначався як важливий суб'єкт процесу розробки торгово-

економічних відносин, в XX столітті. Другий етап стосується угод між 

державами. У зв'язку з Віденським конгресом в 1815 році, коли Європейські 

держави під кінець двох десятиліть війни перекроїли політичну карту 

торгового і економічного впливу. Третій етап складається з архітектури 

багатосторонньої системи, що має в своїй основі економічну конвергенцію 

[272]. Побудована в основному в період після Другої світової війни, вона 

акцентувала увагу на створенні таких елементів як Ліга Націй, Міжнародна 

Організація праці, Конференції в Бреттон-Вудсі, Думбартон-Окс та Сан-

Франциско. У цей період були розроблені плани по створенню широкого 

кола універсальних правил і порядок сприяння міжнародному 

співробітництву в економічній, політичній і оборонної сферах [142]. 

Інституційне забезпечення сучасної економічної дипломатії є тісно 

взаємопов'язаною мережею державних, напівдержавних і неурядових 
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організацій, уповноважених та зацікавлених у розвитку міжнародного 

ділового співробітництва [51]. У сучасних міжнародних відносинах змінився 

і характер взаємин між державами. Як відзначають Гаркуша А.О. [24], Бейн 

Н. [171], Паркер Д. [234], Нарей О. [228], Керр П. [219], Байтін М. [6], Ківлов 

С.В. [62], Тоффлер Е. [142], Серьогін С. [130] національні уряди залучені в 

найсильнішу конкуренцію за економічні блага і одночасно змушені шукати 

можливості співпраці з державами зі схожими інтересами та цінностями з 

метою формування регулюючих інститутів, що відповідають їхнім потребам. 

Країни також конкурують за залучення прямих іноземних інвестицій, чинять 

тиск на інші країни з метою допуску національних компаній на дані ринки, 

намагаючись одночасно захистити власні внутрішні ринки за допомогою 

різних торгових бар'єрів. Одночасно країни прагнуть поглиблювати 

співпрацю в рамках міжнародних організацій, що встановлюють міжнародні 

стандарти і правила економічної діяльності, таких як СОТ. 

Також аналіз публікацій за даною проблематики свідчить що участь 

органів державного управління у функціонуванні міжнародних інституцій 

економічного характеру є необхідним атрибутом системи органів державного 

управління. Цю тезу насамперед обумовлений появою нових недержавних 

учасників економічної дипломатії, так званих бізнес-дипломатів і 

дипломатів, які представляють інтереси транснаціональних і недержавних 

організацій. Вони, на думку зазначених дослідників, утворюють значне число 

транскордонних спілок і груп впливу, які доповнюють традиційну 

економічну дипломатію елементами «надтериторіальних відносин» 

(«supraterritorial relations»), що в деякій мірі підривають суверенітет 

національних держав щодо здійснення міжнародних економічних відносин. 

Транснаціональні корпорації активно розвивають власну «дипломатичну» 

функцію і підрозділи по роботі з інвесторами. Також деякі експерти 

вважають, що активізується процес ротації персоналу між дипломатичної 

державною службою і бізнес-структурами, що раніше зустрічалося вкрай 

рідко. 
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Але все ж зазначена вище тенденція розширення суб'єктів 

торговельної дипломатії є відносно новою і ще не призвела до втрати 

домінантного положення національних органів державного управління в цій 

галузі. На чолі інституційної піраміди, що забезпечує вирішення завдань 

економічної дипломатії, стоять національні МЗС і міністерства, відповідальні 

за реалізацію державної зовнішньоекономічної політики, що спираються на 

розгалужену мережу закордонних представництв. 

Відповідно до дослідження Монса С. [227], найбільшою в світі 

мережею підрозділів дипломатичних представництв, відповідальних за 

економічну дипломатію, володіє Німеччина (220). За Німеччиною слідують 

Великобританія (200), Франція (156), США (150), Республіка Корея (141) і 

Швейцарія (140). Дане дослідження, зокрема, підтверджує правильність 

вибору Німеччини в якості одного з найцікавіших зразків побудови 

економічної дипломатії, розвиток якої є актуальним завданням для 

Української системи органів державного управління [227].  

В таких умовах сучасна система органів державної влади в сфері 

побудови надійної і ефективної системи економічної дипломатії перш за все 

повинна акцентувати увагу на інтеграції в світову систему регламентації 

торгових відносин для підвищення конкурентоспроможності економіки, 

збільшення ВВП, інтеграції в світову господарську систему. Звідси - 

виняткове значення торгової складової роботи закордонних установ. І 

пріоритети тут є наступні: захист національних економічних і торговельних 

інтересів, підвищення інвестиційної привабливості, протидія дискримінації 

на зовнішніх ринках. Розглянемо основні риси сучасної економічної ситуації 

і розвитку економічної дипломатії, побудованої на системі наднаціональних і 

міжнародних інституцій координації торгових відносин. 

По-перше, в умовах лібералізації світової економіки і численних 

колективних домовленостей країн односторонні дії урядів щодо захисту 

національних інтересів частково втрачають свою ефективність. Це пов'язано 

з рішеннями міжнародної спільноти щодо обмеження використання ряду 
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традиційних заходів регулювання зовнішньоекономічних зв'язків (мит, 

імпортних квот, субсидій в торгівлі і обтяжливих зобов'язань для іноземних 

інвесторів) і встановленню єдиних і гармонізованих правил, що 

регламентують застосування таких заходів і підкріплених санкціями за їх 

порушення. 

У зв'язку з цим, у системи державних органів економічної дипломатії 

на сучасному етапі немає альтернативи продовженню курсу на активний 

пошук найбільш ефективних шляхів підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки і, зокрема, збільшення експорту, на повнокровне 

вбудовування національної економіки у світову господарську систему, 

створення необхідної інфраструктури для діяльності національних компаній 

на зовнішніх ринках і захисту їх законних інтересів за кордоном. У цьому 

контексті особливу важливість набувають питання поглиблення взаємодії 

міністерств з міжнародними інституціями. 

По-друге, процес розгортання глобалізації в світовому господарстві, 

що поєднує об'єктивний прогрес поглиблення інтернаціоналізації 

продуктивних сил і одночасно прагнення ТНК підкорити цей процес своїм 

цілям, посилення домінуючого положення в світовому господарстві, 

підвищує роль економічної дипломатії, бо вона може сприяти розвитку 

інтернаціоналізації в інтересах всіх країн і разом з тим, протидіяти 

прагненню тих, хто хотів би монополізувати переваги глобалізації. 

Слід зауважити, що сучасна економічна дипломатія спирається на 

міжнародне право, яке також має свої особливості на сучасному етапі. 

Міжнародно-правові акти, що регулюють сучасні соціально-економічні 

відносини, формуються в даний час на основі концепції особливих інтересів 

країн, що розвиваються і концепції сталого розвитку. Концепція особливих 

інтересів країн, що розвиваються як необхідної умови стабілізації світової 

економіки полягає в тому, що далеко не всі держави можуть в повній мірі 

скористатися благами глобалізації. Перш за все це країни, що розвиваються, 

хоча в якійсь мірі і країни з перехідною економікою. Виявом цієї концепції 
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стала ідея встановлення системи преференцій для країн, що розвиваються. 

Концепція отримала закріплення в угодах ГАТТ, а потім і СОТ, що дає 

можливість розглядати цю концепцію як сформований міжнародно-правовий 

звичай. Також особливістю сучасного міжнародно-правового регулювання 

міжнародних відносин держав є концепція права сталого розвитку. Її 

головний зміст полягає в тому, що для забезпечення економічної та 

політичної стабільності необхідно реалізовувати сталий розвиток. Кожний 

національний уряд  несе відповідальність за зовнішні результати своєї 

економічної політики і тому має утримуватися від заходів, які завдають 

істотної шкоди іншим державам, особливо країнам, що розвиваються. 

Концепція знайшла втілення у багатьох резолюціях Генеральної Асамблеї 

ООН та інших міжнародних організацій. В таких умовах інтеграція саме 

органів державної влади до структур ООН є досить перспективним і 

важливим напрямом. 

Слід відзначити, що основним джерелом міжнародного торгового 

права продовжують залишатися багатосторонні і двосторонні договори, які 

регламентують різні аспекти торгових відносин держав. Але в сфері 

міжнародної державної співпраці відсутні багатосторонні (універсальні) 

договори, які створювали б загальну правову основу для розвитку такої 

співпраці. Загальні положення, принципи співпраці в сфері державного 

регулювання сформульовані в численних резолюціях і рішеннях 

міжнародних організацій і конференцій, що є особливістю міжнародного 

економічного права. Але багато рішень і резолюції, прийняті міжнародними 

організаціями, не мають обов'язкової юридичної сили. Отже, основні норми 

міжнародного торгового права існують у формі міжнародно-правового 

звичаю. Нарешті, особливістю міжнародного торгового права і його джерел є 

значна роль так званого «м'якого» права, тобто правових норм, які 

використовують формулювання «вживати заходів», «сприяти розвитку», 

«прагнути до здійснення» і т.і. Такі норми не містять чітких прав і обов'язків 

держав, але тим не менш є юридично обов'язковими. В угодах зі 
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співробітництва в різних сферах економічних відносин норми «м'якого» 

права зустрічаються досить часто. Підставою для застосування «м'якого» 

права як інструменту економічної дипломатії є той факт, що економічна 

дипломатія націлена на формування умов для захисту національних 

економічних інтересів і підвищення міжнародної конкурентоспроможності 

країни за кордоном, а конкретне наповнення і визначення умов операцій на 

зовнішніх ринках залишається на розсуд національних компаній без 

втручання в їх господарську діяльність. У той же час застосування «м'якого» 

права вимагає від органів державної влади в сфері економічної дипломатії 

постійних зусиль по моніторингу та врегулюванню складних ситуацій, 

своєчасного реагування на нові виклики. Ґрунтуючись на практиці 

міжнародних економічних відносин, значна частина дослідників сучасної 

торгової  дипломатії [17,18,228,156,209] сходиться на думці, що поки тільки 

держава здатна захистити корпоративні інтереси національного бізнесу на 

міжнародних переговорах. Не варто забувати і про необхідність контролю 

національних компаній в їх діяльності за кордоном з метою мінімізації 

ризику нанесення шкоди іміджу всієї країни через дії конкретного 

господарюючого суб'єкта. Все це робить систему органів державної влади в 

сфері економічної дипломатії унікальним незамінним механізмом з 

багатовіковою історією, роль якого тільки зростає відповідно до ускладнення 

міжнародного життя, процесами глобалізації і зростанням взаємозалежності 

держав. 

Протягом останніх шести десятиліть міжнародні організації 

розширили і переглянули свої мандати і завдання, досягнувши глобального 

рівня за рахунок кількості членів, ставши одним з улюблених предметів 

критики щодо прискорення процесу глобалізації, невдачі їх місій або 

поверхневого погляду на процеси лібералізації міжнародної торгівлі, 

забезпечуючи основу для переговорів і оформлення торгових угод. В той же 

час  системи органів державного управління на національному рівні втратили 

деякі компетенції щодо ефективного процесу регулювання торгової 
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діяльності. Причинами такого становища перш за все є інтенсифікація 

процесів транснаціоналізації, інформатизації, інституціаліації економіки. В 

таких умовах зміна імперативів державного управління торговою сферою на 

основі дипломатії є важливою як ніколи. Загалом систематизація імперативів 

економічної дипломатії держави в умовах глобалізації представлено на 

рис.1.5. Як свідчить систематизація основних напрямів економічної 

дипломатії держави в умовах глобалізації, необхідність національних урядів 

захищати свої національні інтереси в сфері торгівлі в міжнародних 

відносинах обумовлює необхідність реалізації економічної складової 

зовнішньої політики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функції економічної дипломатії в умовах глобалізації 

Односторонні дії урядів щодо захисту національних 
інтересів частково втрачають свою ефективність 

Прагнення ТНК підкорити цей процес своїм цілям посилення 
домінуючого положення в світовому господарстві 

Односторонні дії урядів щодо захисту національних 

інтересів частково втрачають свою ефективність 

Ріст соціальної диференціації 

Інформатизація  

Транснаціоналізація  

Інституціоналізація 

Основний тип виробництва-
третинний сектор економіки 

Параметри зовнішнього 
середовища системи 
органів державного 
управління в умовах 

глобалізації 

Виклики  існуючої 
системи державного 
управління торговою 
складовою в умовах 

глобалізації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.5. Основні напрямки та імперативи економічної дипломатії держави в 

умовах глобалізації [279,227] 

При відсутності ефективних механізмів міжнародного економічного 

регулювання, кожен національних уряд повинен самостійно захищати свої 

інтереси у світовій  інституційній системі. Процес глобалізації, що 

виражається, зокрема, в зростанні відкритості економік та залучення 

національних урядів в міжнародні відносини, призводить до зростання 

значення наднаціональних аспектів в сфері економічного співробітництва. 

Зовнішня політика в складі системи органів державного управління 

виступає як функція управління і забезпечення пріоритету загальних цілей 

над приватними в міжнародних відносинах, економічна дипломатія - 

інструмент реалізації зовнішньої політики. Але і зовнішня політика, і 

дипломатія, будучи категоріями надбудовними, як доведено в авторському 

дослідженні детермінуються економічним базисом. Зовнішньоекономічна 

політика держави завжди була, в своїй основі, продовженням внутрішньої 

системи державного управління . 
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Також в авторському дослідженні увага акцентується на тому, що 

сучасна економічна дипломатія держави стає колективною справою. 

Відкрита система торгових зв'язків,  втягує в орбіту міжнародних відносин 

крім зовнішньополітичних ще й широке коло інших відомств (економіки, 

фінансів, енергетики, природних ресурсів і т.д.). Також учасниками 

економічної дипломатії в федеративних державах (Росія, США, Німеччина і 

т.і.) є і суб'єкти (штати, землі). Але для забезпечення єдиного вектора 

реалізації зовнішньої політики держави саме на наднаціональний рівень 

державного регулювання торговими процесами слід покладати основні 

функції. Система економічної дипломатії на національному рівні  здавна 

захищала за кордоном, своїх купців, їх майно і торгові шляхи, а пізніше - 

інвесторів, кредиторів та їх інтелектуальну власність. Однак зв'язка 

«дипломатія-бізнес» повинна бути «вулицею з двостороннім рухом». 

Створивши собі опору за кордоном, бізнес також повинен брати участь в 

реалізації інтересів країни свого походження. Сформувавшись спочатку на 

базі двосторонніх відносин держав, сучасна економічна дипломатія 

переросла в даний час переважно в багатосторонню, мережеву дипломатію зі 

складною архітектурою. В цьому процесі міжнародні організації регулюють 

основи економічної дипломатії - міжнародне право. Для економічної 

дипломатії мають важливість не тільки міжнародні договори, а й такі 

джерела права як міжнародні звичаї та характерно використання «м'якого 

права».  

Державне регулювання торгової сфери цілком залежить від 

ефективності інтеграції держави в сучасну міжнародну інституційну систему  

координації зовнішньої торгівлі і міжнародних інвестицій,  одним з найбільш 

важливих умов зростання економіки і забезпечення зайнятості. Рівень 

інтеграції національних економік в світову економіку постійно зростає, чому 

сприяє глобалізація економіки. Завданням держави тут є використання 

двосторонніх і багатосторонніх механізмів, в т.ч. в ЄС, ОЕСР, СОТ, для 
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створення рамкових умов, які забезпечують, наскільки це можливо, вільну 

конкуренцію і усунення бар'єрів для виходу національних компаній на 

іноземні ринки. Крім того, міжнародна економічна конкурентоспроможність 

відіграє значну роль і в зовнішній політиці в цілому, так як торгівля і 

економічні зв'язки створюють атмосферу довіри і таким чином допомагають 

підтримувати стабільність в міжнародних відносинах. В таких умовах 

подальший аналіз теоретичних підходів до механізмів державного 

управління  в системі глобальних інститутів має значний інтерес та 

практичну цінність з огляду на досить слабку конвергенцію інститутів 

державної влади України до новітньої глобальної системи координації 

економічних відносин. 

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ В СЕРЕДОВИЩІ  ГЛОБАЛЬНИХ 

ІНСТИТУТІВ  

2.1. Формування загальних принципів міжнародної діяльності 
корпорацій в структурі організацій ООН 

У кожне десятиліття починаючи з 1960 року, міжнародні корпорації, 
збільшують потоки прямих іноземних інвестицій, таким чином що світовий 
обсяг продажів між закордонними філіями, зараз у 1,5 рази більше, ніж 
загальний показник світового експорту. У 2015 році, 53,607 міжнародних 
корпорацій контролювали близько 450000 іноземних філій, розташованих 
навколо земної кулі. За даними  Організації Об'єднаних Націй, найважливішу 
роль у світовій економіці  в розрізі міжнародної торгівлі нині відіграють 
міжнародні корпорації які залишаються не повністю координовані з позицій 
міжнародного та національного регулювання. Багато питань, які були 

частиною міжнародного обговорення інфраструктури міжнародних 
комерційних угод були зорієнтовані на системоутворюючі кодекси які не 
спрацьовують коли державні органи національних урядів прагнуть узгодити з 
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Організацією Об'єднаних Націй. Нині вищезазначена міжнародна інституція 
має розгалужену систему координації діяльності міжнародних корпорацій 

для формування загальних принципів національного та наднаціонального 
регулювання. Основним документом, що регламентує правила поведінки 
міжнародних корпорацій в системі ООН є кодекс поведінки 
транснаціональних корпорацій. Кодекс має своєю метою встановлення 
багатосторонніх рамок для збалансованої системи прав і обов'язків 
міжнародних корпорацій та урядами приймаючих країн в їх відносинах один 
з одним. Проте на сьогодні досить дискусійним залишається визначення 
результативності принципів міжнародної діяльності корпорацій на основі 
діяльності організацій системи ООН [106Error! Reference source not found. 

c. 38-52,107]. Тому систематизація витоків та результативність економічного 
регулювання на основі діяльності організацій системи ООН, що включають 

базові умови країн-учасниць є досить пріоритетним напрямом з огляду на 
Євроінтеграційні пріоритети розвитку в Україні та поліпшення 
Міжнародного інвестиційного права і політик торгових  режимів для 
міжнародних корпорацій. 

Сучасні міжнародні корпорації, функціонують в режимі реального 
часу завдяки електронним мережам та охоплюють всю світову економіку 

працюючи у неофіційному крос-національному просторі завдяки чому 
знаходяться у частково контрольованих міжвузлях на планеті іноді 
залишаючи токсичні, небезпечні для життя показники їх присутності. 
Існуючі в якомусь паралельному світі, вони несуть відповідальність тільки в 
аморфних групах акціонерів. Для визначення результативності принципів 
міжнародної діяльності корпорацій на основі діяльності організацій системи 
ООН зазначимо базисні сфери, що не можуть регулюватись з боку  
національних урядів та координуються на наднаціональному та 
міжнародному рівнях. Так, аналізуючи трансформації умов функціонування 
транснаціональних корпорацій слід підкреслити, що сучасній етап розвитку 
міжнародних корпорацій характеризується прагненням до утворення мереж 
внутрішньофірмовіх зв'язків регіонального, а нерідко i глобального 
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Окремі сфери діяльності ТНК 

Використання природних 
ресурсів

Використання 
кваліфікаованої робочої сили;Валютні операції

масштабу, в рамках якого інтегруються наукові дослідження i розробки, 
матеріальне забезпечення, виробництво, розподіл i збут. Зокрема, 
проявляється тенденція до поширення інноваційної активності міжнародних 
корпорацій, яка раніше базувалася в материнських фірмах, в країні - 

реципієнті, причому не тільки за допомогою створення в інших країнах 
науково-дослідних лабораторій i технологічних парків, a й поглинанням 
місцевих фірм з високим інноваційнім потенціалом. Циганкова Т. вказує на 
те, що «міжнародна патентна статистика свідчить про зростання питомої ваги 
інновацій, що припадають на зарубіжні філії ТНК» [148 c. 22-40]. У 
результаті ТНК, розвиток яких стимулювалося процесами регіональної 
економічної інтеграції, стають все більш важливим фактором її подальшого 
поглиблення. Географічний напрямок потоків закордонних інвестицій i все 
більш пов'язані з ними зовнішньоторговельні потоки багато в чому 
визначають характер регіоналізації сучасної світової економіки, формування 
в ній великих регіональних структур, насамперед в Північної Америці, 
Європейському Союзі та АТР. У рамках зазначених регіонів за 
найактивнішої участі ТНК створюються густі мережі відносин на 
мікроекономічному рівні за допомогою міжкраїнового інвестування, 
зовнішньоторговельного обміну, міжфірмового співробітництва в галузі 
наукових досліджень, розробки нових технологій та інших областях. 
Приплив іноземних капіталовкладень сприяє розвитку внутрішньо 
регіональної торгівлі, оскільки значну частину своїх потреб у матеріалах, 
комплектуючих i устаткуванні філії іноземних компаній задовольняють за 
рахунок імпорту з країни-інвесторів [77 c. 240-245]. Найбільш характерні 
тенденції цього процесу представлені на риc.2.1. 
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Риc.2.1.Окремі сфери діяльності міжнародних корпорацій, що не можуть 

регулюватись з боку  національних урядів [67,51] 

 

Іншими словами, використовуючи свої закордонні філії, фірма 

розширює свої можливості не тільки регіональної експансії, a й 

впровадження на ринку інших регіонів. Закономірності росту міжнародних 

монополій значно відрізняються від закономірностей розвитку основної маси 

фірм країні.На рисунку представлені по-суті, чинники, що дають змогу 

активно розвиватись міжнародним корпораціям в розрізі короткотермінових 

періодів,  у роки криз, у відносній незалежності від урядів, як міжнародних 

монополій та навіть незалежно від тривалих депресивних явищ в окремих 

галузях промисловості. У меншому виграші міжнародні корпорації 

знаходяться при погіршенні кон'юнктури всередині країни. В роки найбільш 

швидкого розвитку національної економіки помітно перебільшення обороту 

міжнародних корпорацій середньогалузевих показників. Одночасно 

спостерігається орієнтація міжнародних корпорацій «сильних» галузей не 

стільки на національні ринки, скільки на світові. Особливо необхідно 

відзначити можливості успіхів міжнародних монополій незалежно від стану 

національного господарства [51 c. 117-125]. 

Слід зазначити, що ступінь стійкості міжнародних корпорацій 

настільки значна, що забезпечує їм захист від широкого спектру труднощів 

як довгострокового, так і поточного характеру. Фірми, що не входять в 
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міжнародні альянси потрапили у важке становище, не здатні різко 

скорочувати збиткове виробництво. Більш рішучі у порівнянні з 

національними фірмами дії міжнародних корпорацій пояснюються тим, що 

домогтися покриття постійних витрат вони, на відміну від своїх суто 

внутрішніх конкурентів, можуть не тільки шляхом збереження збиткового 

виробництва, але і за рахунок доходів, отримуваних в інших країнах. 

Переваги тут очевидні. Замість того, щоб на депресивному ринку намагатися 

отримати навіть не прибуток, a тільки виручку, яка покриває частину витрат, 

ТНК форсують виробництво тих дочірніх товариств, які перебувають у 

сприятливій обстановці, забезпечують високу рентабельність і т. д. Іншими 

словами, входять в систему компанії можуть дозволити собі швидко 

позбавлятися від збиткового виробництва тому, що в покритті постійних 

витрат виробництва (а також і в підтримці достатнього рівня ліквідності) їм 

надає підтримку весь транснаціональний концерн, що спирається в свою 

чергу на численні методи отримання фінансових ресурсів [67 c. 54-57]. 

Визначивши базисні виміри розвитку діяльності міжнародних 

корпорацій, що не можуть регулюватись з боку  національних урядів,  

наступним етапом авторського аналізу узагальнення складових критеріїв за 

якими ідентифікуються міжнародні корпорації і розробляються механізми 

управління міжнародною діяльністю корпорацій. Окреслюючи 

ідентифікаційні риси міжнародних корпорацій слід відзначити, що існує 

досить велика кількість визначень міжнародних корпорацій, сформульованих 

на основі різних ознак, що відображають різноманітні підходи дослідників до 

проблеми дефініції зазначених корпорацій. Такі підходи можуть будуватися 

на самих різних підставах. Однак, з іншого боку, діяльність середніх і 

дрібних компаній, які ведуть міжнародний бізнес, відрізняється від 

діяльності великих транснаціональних корпорацій не тільки розмірами [85 c. 

200-207].  У зв'язку з цим виникає колізія з приводу об’єктів які підпадають 

під критерії та використання механізмів міжнародної координації 

транснаціонального бізнесу. Необхідно розрізняти ТНК від міжнародних 
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компаній. Довгий час ООН відносила до ТНК такі фірми, які мали річний 

оборот, що перевищує 100 млн. доларів і філії не менше чим в шести країнах.  

Однак наростаюча взаємозалежність між державами та ринками загальмувала  

процес створення добре структурованої системи глобальної координації 

ТНК, що складається з багатосторонніх правил і норм. Головним принципом 

цих механізмів має бути їхня здатність забезпечувати справедливі та 

інклюзивні результати шляхом надання глобальних суспільних благ і 

мінімізації несприятливих побічних наслідків міжнародної діяльності та 

інших негативних факторів зовнішнього впливу, незалежно від того, 

породжуються вони національною економічною політикою чи комерційними 

рішеннями приватних суб'єктів. Ці різні непоразуміння між незалежністю 

національної політики, ефективністю політики та міжнародної економічної 

інтеграції не вирішені і нині, що ускладнює їх імплементацію за відсутності 

уніфікованих підходів до цієї проблематики з позицій міжрегіональних 

економічних відносин. Слід визначити, що цей алгоритм є більшою мірою 

показовим, тому як імплементація цього алгоритму присутня тільки в певних 

країнах першого світу (див.риc. 2.2.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

 

Здійснення своєї виробничої, складальної, 
торговельної або сервісної присутності у 

двох або більше країнах 

Отримання значної частини доходу за 
кордоном та одержання великої частки 
прибутків вiд закордонної діяльності 

Змінити орієнтацію 
підприємницької діяльності 

на зовнішньоекономічну 

ні 
та
к 

Наявність відпрацьованого механізму 
координації діяльності філіалів та їх 
міжнародної взаємодії, причому цей 

механізм обов’язково включає 
можливість застосування трансфертних 
цін у поставках між своїми філіалами та 

“глобальне бачення” при прийнятті 
управлінських рішень  

так 

Філії не менш ніж у шести країнах 

так 

Річний оборот між 
філіалами не менше  

500 млн.дол. 

ні 

Зовнішньоекономічна 
діяльність не менше 60 

відсотків від доходу 

ні 

Проведення злиттів 
та поглинань 

Створення альянсів 

Транснаціональна 
корпорація 

Глобальна 
корпорація 

Глобальна 
корпорація 

так 

так 

так 

Перебування поза 
юрисдикцією окремої 

держави, міждержавних 
об'єднань чи 

міжнародних організацій 
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Рис. 2.2. Алгоритм ідентифікації міжнародної корпорації за стандартами 

ООН [18,17] 

Слід відзначити, що діяльність не усіх підприємств, що займаються 

зовнішньоекономічною діяльністю можна назвати транснаціональною 

корпорацією. Так аналізуючи визначення та офіційні документи ООН щодо 

характерних рис транснаціональних корпорацій слід підкреслити, що новітні 

підприємства які можуть називатись транснаціональними корпораціями 

повинні мати повний спектр географічних підрозділів за функціональною 

ознакою не менш ніж як у шести країнах та перебувати поза юрисдикцією 

окремої держави, міждержавних об'єднань чи міжнародних організацій, що 

забезпечується значною диференціацією як управлінської так збутової 

складової [127]. 

Авторський аналіз аналітичних узагальнень документів ООН дає 

змогу  визначити наступні методологічні акценти у формуванні загальних 

принципів економічної дипломатії на основі діяльності організацій системи 

ООН. По-перше, на сьогодні існує тенденція скорочення життєвого циклу 

бізнес-моделей, що змушує ТНК активно вести пошук їх майбутніх варіантів, 

оскільки лише при постійному оновленні бізнес-моделей корпорація може 

розраховувати на новий цикл зростання капіталу, зміцнення конкурентних 

позицій та наближатись до глобального панування [77 с. 240-245.]. По-друге, 
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важливим напрямом трансформації економічної дипломатії в системі ООН є 

зміна вимог до ідентифікації ТНК. На сьогодні фірми, які мають річний 

оборот, що перевищує 100 млн. доларів і філії не менше чим в шести країнах, 

вже не вважаються ТНК По-третє, агресивний розвиток та експансія ТНК 

змушує уряди країн, формувати політику транснаціоналізації економіки 

регіонів, що призначена для створення умов для ефективної взаємодії між 

регіонами та ТНК, а також стимулювання утворення вітчизняних 

інтегрованих корпоративних структур для оптимізації пропорцій 

регіонального розвитку в умовах зростаючого впливу глобалізаційних 

процесів та забезпечення сполучення внутрішніх і зовнішніх джерел 

зростання з дотриманням вимог економічної безпеки регіонів і пріоритетів 

підвищення якості життя населення поза системою економічної дипломатії 

ООН. По-четверте, еволюція форм транснаціональних корпорацій деяких 

країн світу свідчить про те, наскільки глибокими були зміни в діяльності 

ТНК у сучасній світовій економіці в кінці 1990-х рр. Багато хто з них 

опинилися в стані системної кризи [113 c. 394-397]. Неминучим наслідком 

еволюції ТНК є все зростаюче значення внутрішньокорпоративних ринків 

для світової економіки. Всі великі обсяги товарів, послуг і факторів 

виробництва переміщуються в рамках діяльності міжнародних корпорацій. 

По-п’яте, проявом транснаціоналізації який в умовах сьогодення 

актуалізується за даними ООН є концентрація світового фінансового 

капіталу. Не тільки світове промислове виробництво концентрується в 

декількох розвинутих країнах. Така ж ситуація характерна і для фінансового 

капіталу, який паралельно з великомасштабним виходом промислових 

корпорацій перетікає у міжнародну сферу. У результаті діяльність ТНБ стає 

усе більш стійкою, стабільною і глобальною.  Виявивши основні принципи 

економічної дипломатії на основі діяльності організацій системи ООН, слід 

систематизувати саме інституції, що регламентують діяльність 
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транснаціональних корпорацій у вище зазначеній  організації. Світова 

практика говорить про те, що те, що вигідно ТНК, не обов'язково вигідно 

національним економікам  приймаючих країн. Потужність ТНК дозволяє їм 

ігнорувати ці відмінності [137 c. 355-358].  

Так, для формування загальних принципів економічної дипломатії   

ТНК в 1972 p був створений Центр ООН по ТНК. Його головною метою було 

вивчення діяльності ТНК, їх впливу на національні та світову економіку, 

публікація інформації про провідні ТНК і виявлення найбільш значущих 

тенденцій їх розвитку. Результатом таких спостережень став висновок, що 

свідчить про визнання могутності ТНК і досить обмежені можливості 

світової громадськості впливу на них.  

На початку формування механізмів державного регулювання 

діяльності ТНК значне місце повинна була зайняти "Хартія економічних прав 

і обов'язків держав" (1972). У статті 2-й цієї хартії вказувалося на право 

кожної держави регулювати і контролювати іноземні інвестиції в межах дії 

своєї національної юрисдикції згідно з власними законами та постановами; у 

відповідності зі своїми національними цілями і першочерговими завданнями 

жодна держава не повинна примушувати надавати пільгового режиму 

іноземним інвестиціям; регулювати і контролювати діяльність 

транснаціональних корпорацій у межах дії власної національної юрисдикції 

та вживати заходів щодо забезпечення того, щоб така діяльність не 

суперечила її законам, нормам та постановам і відповідала її економічній і 

соціальній політиці. Транснаціональні корпорації не повинні втручатися у 

внутрішні справи приймаючої держави; націоналізувати, експропріювати або 

передавати іноземну власність. Роль зазначеної хартії поступово знижувалася 

з ініціативи США. У 1987 році Генеральна Асамблея ООН обговорила 

"Концепцію міжнародної економічної безпеки". По своїм цілям вона була 

близька до "Хартії економічних прав і обов'язків держав", але не містила 
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базисного апарату комерційної дипломатії, необхідного для її реалізації у 

вигляді системи економічних прав і обов'язків держав, a тому була 

нездійсненною [124 c. 123-133].  

У 1992 p ООН адаптувала Хартію до реальностей. В результаті вона 

практично перестала бути одним з базисних міжнародних документів 

взаємодії і співіснування країн світового співтовариства, a ТНК знайшли 

повну свободу для своєї економічної діяльності. У 1993 p припинив своє 

існування і Центр ООН по ТНК. Він був перетворений у Департамент прямих 

іноземних інвестицій та ТНК у рамках ЮНКТАД. До початку 1990-х pp. 

компроміс між ТНК і приймаючими країнами сформувався в наступному 

вигляді: країни, що приймають ТНК та іноземні капіталовкладення, 

погодилися послабити контроль за діяльністю ТНК, створити сприятливі 

умови допуску ПІІ: більше гарантій і стимулів, лібералізація процедур 

доступу ПІІ та їх регулювання в секторах економіки для іноземного 

власника. Країни базування ТНК для впровадження в економіку приймаючих 

країн відійшли від дотримання родових ознак корпорації - 

однонаціонального капіталу - i пішли на створення в них філій з участю 

капіталів приймаючої країни або під її егідою, a також на створення в цих 

країнах національних ТНК (переважно дрібних і середніх ). Згодом цей 

компроміс реалізувався також шляхом створення в приймаючій країні і країні 

базування спільних підприємств з взаємною участю капіталів. Більш вдалими 

виявилися спроби регулювання соціальних аспектів економічної дипломатії 

ТНК [105 c. 5-13].  

В даний час в приймаючих країнах соціальні аспекти регулюються 

"Тристоронньою декларацією принципів щодо багатонаціональних 

підприємств і соціальної політики", прийнятої в 1977 p під егідою МОП. У 

ній позначені стандарти в питаннях найму, навчання, умов праці і життя, 

відносин на виробництві. У 1980 p. Генеральна Асамблея ООН схвалила 
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систему багатосторонньо узгоджених справедливих правил та принципів для 

контролю несумлінної ділової практики; у 1994 p ЕКОСОР видав огляд з 

питань обліку та звітності транснаціональних корпорацій, які роблять 

інформацію про їх діяльність більш транспарентною. Корпорації на 

теперішній час вже напрацювали значний досвід та запозичили окремі 

підходи імплементації сучасних соціальних процесів в практику своєї 

діяльності, зокрема це стосується соціальних звітів. Сазонець І.Л. та Притула 

М.Ю.[125] проаналізували наявність інформації в соціальних звітах 

корпорацій України таблиця 2.1. 

 

 

 

Таблиця 2.1  

Рівень розкриття інформації корпораціями України 

у звітах з КСВ [125] 

Назва 
Корпорації 

Сфера діяльності Основні розділи звітності  
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Метінвест Металургія  + +  + + + + + +  + +  + +  + 

ДТЕК Енергетика  + + + + + + + + +  + + +  +  + 

Група 
Приватбанк 

Фінанси  
- - + + + + + + + - + - - - - + - 

Київстар Телекомунікації   + + + + + + + +  + +  + + +  

Мотор Січ Машинобудування  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Епіцентр К Рітейл  - - - + - + - - + - - - - + - + - 

Галнафтагаз Нафтогаз  + - - + - + + + + - + - - + - + + 

JTI-Україна Тютюнові вироби + + - + + + + + + - + - + + + + - 

Roshen Кондитерські 
вироби  - - - - - + - - + - - - - - - - - 

Nestle Україна Продукти - - + + + + + + + - - - - - - + - 
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харчування  

Оболонь Напої  + + + + + + + + + - + - + + - + + 

Nemiroff Горілчані вироби  + + - + + + - - + - + - - - + - - 

Carlsberg 
Ukraine 

Алкогольні 
вироби  - + - + + + + + + - + + + + + + + 

Coca-Cola  Безалкогольні 
напої  + + + + - + + + + + + + + - - + + 

Tedis Ukraine Дистрибуція  - - - + + + + - - - - - - - - + - 

Bunge Україна  АПК  - - - + - + - + - - - - - - - - - 

Лемтранс Перевезення  - - - + - + - + - - + - - - - - - 

Бадм  Фармація  - - - + - + - - + - - - - - - - - 

Procter&Gamble 
Україна  

Побутова хімія 
+ - + + - + - + + + + - - - - - - 

UMG Group Добування  + - + + + + + + + - - - - - - + - 

Knauf Україна  Будівельні 
матеріали  + + + + + + - + - - + - - - - + - 

Epam Systems IT + + - - + + - - - + - - - - - - - 

Слов’янські 
шпалери  

Паперова 
продукція  - - - - + - + - + + - - - - - - - 

Нова пошта  Логістика  + + + + + + + + + - + - - - + + + 

 

Спектр поданої соціальної інформації у відкритому доступі є доволі 

широким. Як зазначає науковець, корпорації, що складають звітність з КСВ в 

Україні, називають її по-різному: соціальний звіт (Компанія «Нестле»), звіт 

про корпоративну соціальну відповідальність (Компанія «PwC», Компанія 

Intel, Компанія «Ернст енд Янг»), звіт про сталий розвиток (ДТЕК, Група 

СКМ, Компанія Tetra Pak, Група «Бритиш Американ Тобакко»), КСВ-звіт 

(Компанія Carlsberg Group), звіт про прогрес (Агропромхолдинг «Астарта-

Київ»), звіт про корпоративне громадянство, звіт про вплив компанії на 

навколишнє середовище тощо (табл. 2.2). Відсутність спільної методики та 

форми соціальних звітів суттєво ускладнює об’єктивну оцінку рівня КСВ в 

цілому та екологічної відповідальності зокрема. 

 

Таблиця 2.2  

Види звітів з КСВ в Україні [125] 

Назва корпорації  Вид звітності з корпоративної соціальної 
відповідальності 

ВіДі Груп Окремий розділ в рамках річного звіту  
Бритіш Американ Тобакко Україна, ДТЕК Соціальний звіт  
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СКМ, Оболонь, Метінвест Звіт зі сталого розвитку  

Майкрософт Україна, Приватбанк, Roshen Ініціативи соціальної відповідальності  
Сіменс Україна, Фокстрот, Воля, Ніко, 

Гештальт консалтинг груп 
Звіт з прогресу  

Кока-кола, Київстар, Lifecell, Артеріум, 
ХХІ століття 

Звіт з корпоративної соціальної 
відповідальності  

Окремою складовою соціально відповідальної діяльності корпорації є 

екологічна складова, тому Притула М.Ю. окремо визначає пріоритети 

екологічної відповідальності корпорацій України, таким чином пов’язуючи 

економіні, соціальні та екологічні проблеми для вирішення 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.3  

Основні економічні форми реалізації екологічної відповідальності 

корпорацій 

Форми реалізації 
ЕВК 

Заходи, що реалізуються  Назва корпорації 
1 2 3 

1. Екологізація 
виробничої 
діяльності 
корпоративних 
підприємств  

- ощадлива витрата сировини; 
- комплексне використання природних 
ресурсів; 
- впровадження маловідходних 
технологій або технологічних 
процесів; 
- використання у виробничому процесі 
замкнутих циклів водообігу; 
- утилізація відходів. 

СКМ, Метінвест, ДТЕК, 
Оболонь, 

АрселорМіттал Кривий 
Ріг, Інтерпайп, 

Дніпроспецсталь, 
Калсберг Україна, 

ОККО-Бізнес, Нібулон 

2. Фінансування 
науково-дослідних 
заходів в сфері 
захисту НПС  

- розробка природоохоронних та 
екологічно безпечних технологій, 
обладнання, екологічно чистих 
процесів, екологічно чистої продукції 
та її упаковки 

СКМ, Метінвест, ДТЕК, 
Оболонь, 

АрселорМіттал Кривий 
Ріг, Інтерпайп, 

Дніпроспецсталь, 
Сіменс Україна, UMG 

Group 
3. Фінансування 
проектів по 
вирішенню 
регіональних 
екологічних 
проблем 

- участь у реалізації регіональної 
стратегії розвитку територій; 
- реалізація спільних екологічних 
проектів з органами місцевого 
самоврядування.  

СКМ, Метінвест, ДТЕК, 
Оболонь, 

АрселорМіттал Кривий 
Ріг, Інтерпайп, 

Дніпроспецсталь, 
Roshen, Епіцентр К, 

Knauf Україна 
4. Впровадження - впровадження стандартів серії ISO; Київстар, СКМ, 
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сучасних 
екологічних 
стандартів  

- впровадження системи екологічного 
менеджменту OHSAS 18000;  
- впровадження системи соціальної 
відповідальності SA 8000. 

Метінвест, ДТЕК, 
Оболонь, Арселор 
Міттал, Інтерпайп, 
Дніпроспецсталь, 

Мотор Січ 
1 2 3 

5. Виділення коштів 
на освіту, 
виховання і 
підвищення 
екологічної 
культури 
працівників  

- впровадження систем безперервної 
екологічної освіти, підготовки 
менеджерів природоохоронної та 
екологічної діяльності;  
- створення програм просвіти 
населення в сфері раціонального 
використання природних та 
енергетичних ресурсів. 

Оболонь, СКМ, 
Метінвест, ДТЕК, 

Приватбанк, Епіцентр К 

6. Запровадження 
технологій, що 
спрямовані на 
виробництво енергії 
з відновлюваних 
джерел 

- використання у виробничому процесі 
нетрадиційних джерел енергії: вітру, 
води, сонця, геотермальних, 
фотогальванічних джерел; 
- використання біомаси; 
- виробництво біогазу; 
- застосування на транспорті 
біологічних видів палива: біоетанолу і 
біодизелю. 

Оболонь, Nemiroff, Нова 
пошта, Knauf Україна 

 

Важливою правовою основою діяльності ТНК стали угоди двох і 

більше корпорацій про виробничу кооперацію. У 1982-1985 pp. були укладені 

угоди про міжнародну кооперацію 151 найбільшими корпораціями [56 c. 28-

32]. Ця форма правового забезпечення діяльності ТНК, підвищення її 

ефективності найбільш результативна для ТНК, що приймають в ній участь. 

Коопераційні угоди між ТНК забезпечують не тільки виграш в самому 

процесі виробництва, але і покращують можливості спільного (приймаючої 

країни і ТНК) виступу на ринку. Окремі аспекти діяльності ТНК можуть 

регулюватися ТРІМС (Угода про торгові аспекти інвестиційних заходів) і 

ТРІПС (Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності), 

прийнятим Уругвайського раунду ГАТТ / СОТ (1994). У 2003 p. (липень) 

Комісія з прав людини схвалила проект конвенції "Норми відповідальності 

транснаціональних корпорацій", в якій на ТНК покладалися ті ж 

зобов'язання, що і на держави. Згідно конвенції ТНК зобов'язані 

утримуватися від забруднення навколишнього середовища та порушення 

прав людини, дотримуватися правил чесної гри в бізнесі, маркетингу та 
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рекламної діяльності, забезпечувати безпеку споживачів та високу якість 

пропонованих ними товарів і послуг, а також безпечних і здорових умов 

праці. Поки що цей проект не набрав чинності конвенції [46, 26 c. 82-89.]. В 

останні роки певні надії покладаються на спробу ввести в якості нового 

компромісу економічної дипломатії ТНК поняття "соціальна відповідальність 

бізнесу". Її прихильники виходять з того, що така позиція відповідає 

інтересам великого бізнесу, оскільки при ігноруванні соціальної 

відповідальності ТНК можуть нести фінансові втрати. Тому апологети цієї 

концепції розглядають програму, що забезпечує соціальну відповідальність 

бізнесу, як складову частину стратегії управління ризиками корпорації. 

Скептики вважають, що розраховувати в цій справі тільки на бажання самих 

ТНК навряд чи доцільно.  

На нашу думку треба продовжувати зусилля держав і національних 

урядів щодо вироблення міжнародних норм, що регулюють діяльність цих 

гігантів світової економіки. Особливо актуально це для приймаючих країн. 

Поки їх діяльність у приймаючих країнах регулюється міжнародними 

документами, положеннями, правилами, критеріями, мають переважно 

рекомендаційний характер. В цілому систематизація інституцій, що 

формують середу економічної дипломатії транснаціональних корпорацій в 

системі Організації Об’єднаних Націй представлено на риc.2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Вiдповiдно до основоположних положеннями ГАТТ 
торгiвля мiж країнами має здiйснюватися на основi 
принципу найбiльшого сприяння (ПНБ), т. Е. У торгiвлi 
країн - членiв ГАТТ встановлюється режим найбiльшого 
сприяння (РНБ), що гарантує рiвнiсть i 
недискримiнацiю.

ГАТТ (Генеральна угода з тарифiв 
i торгiвлi) 

•Пiдвищення життєвого рiвня;
•Забезпечення повної зайнятостi;
•Постiйне зростання доходiв i ефективного попиту;
•Розширення виробництва товарiв i послуг та торгiвлi 
ними;

•Оптимальне використання свiтових ресурсiв згiдно з 
цiлями сталого розвитку;

•Захист i збереження навколишнього середовища;
•Забезпечення для країн, що розвиваються i найменш 
розвинених країн такої участi в мiжнароднiй торгiвлi, 
яка б вiдповiдала потребам їх економiчного розвитку.

СОТ (Свiтова органiзацiя торгiвлi) 
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Риc.2.3. Систематизація інституцій, що формують середовище регулювання 

діяльності транснаціональних корпорацій в системі Організації Об’єднаних 

Націй [107] 

Серед, інституцій, що формують середовище регулювання діяльності 

транснаціональних корпорацій в системі Організації Об’єднаних Націй але не 

зображена на риc.2.2. та відіграє рекомендаційну але важливу роль в 

регулюванні ТНК, є Організація економічного співробітництва і розвитку. Ця 

організація розробила "Регіональну декларацію про міжнародні інвестиції та 
багатонаціональні підприємства» і як додаток – «Керівні принципи для 

багатонаціональних підприємств». Норми останнього не мають 

імперативного характеру. ОЕСР під керівництвом уряду США вирішили 

здійснювати власну політику, сподіваючись на обмеження спроб 

запровадження в рамках ООН жорсткого регулювання функціонування 
міжнародних корпорацій. Причиною укладення «Угоди про ТНК» між 

країнами-членами ОЕСР стала необхідність виконання вимог самих країн 

щодо посилення нагляду за функціонуванням ТНК. Такі країни, як Канада, 

Нідерланди, Швеція, Фінляндія, Норвегія, найбільше наполягали на цьому. 

Крім того, такі ж вимоги висували профспілки, які входять до міжнародної 

організації профспілок країн-членів ОЕСР. Таким чином, «Угода про ТНК» 
країн-членів ОЕСР може також розглядатися як "корпоративна" ініціатива.  
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Угода про ТНК країн-членів ОЕСР не визначає чітких меж 

взаємовідносин національних органів і ТНК. У параграфі 7 вказано: "Філії 

ТНК, що знаходяться на території різних держав, діють у суворій 

відповідності із законами цих країн. Причому закони не повинні суперечити 

міжнародному праву і міжнародним договорам, до яких приєдналася 

приймаюча країна" [107, 145 c. 31-36.]. Це свідчить про те, що «Угода про 

ТНК» законодавство країн-членів ОЕСР не ставить вище за національні 
законодавства. Однак тут також підкреслено, що в разі конфлікту між ТНК і 

урядом приймаючої країни корпорація має право звернутися до міжнародних 

судових органів. Для розв'язання спірних питань в рамках ОЕСР був 

створений спеціальний орган – «Комітет з міжнародних інвестицій і 

транснаціональних корпорацій», на який покладено функції розгляду скарг і 

повідомлень, а також внесення пропозицій щодо уточнень та доповнень до 
Угоди про ТНК країн-членів ОЕСР. Основні функціональні напрямами 

державного регулювання діяльності  транснаціональних корпорацій в системі 

Організації Об’єднаних Націй представлені на риc.2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• У своїй діяльності філії ТНК зобов'язані 
прагнути до поліпшення економічної ситуації в 
приймаючій країні, включаючи захист довкілля, 
скорочення безробіття, підвищення загального й 
технологічного рівнів виробництва.

• У процесі функціонування ТНК не повинні 
виявляти будь-яких форм національної та расової 
дискримінації.

• ТНК мають діяти чесно, тобто утримуватися від 
хабарів чи інших заохочень державним 
службовцям та представникам впливових 
громадських організацій, за винятком легальних 
пожертвувань та внесків.

• ТНК зобов'язані утримуватися від політичної 
діяльності, тобто фінансової підтримки будь-яких 
політичних діячів чи партій.

Загальна політика

• Структуру корпорації, у тому числі назву й 
розміщення материнської компанії, її філій тощо.

• Перелік країн, на території яких здійснюється 
діяльність філій ТНК.

• Поточні результати обсягу продажів.
• Істотні капіталовкладення в цій географічній зоні.
• Офіційний звіт про джерела і використання 

фондів корпорації.
• Середню кількість робочого персоналу.
• Інформацію про цінову політику

Надання інформації

• ТНК не повинні використовувати у своїй діяльності 
демпінгові ціни для захоплення чи підтримання 
ринку своєї продукції.

• ТНК не повинні брати участь у створенні 
міжнародних картелів.

Конкуренція

• ТНК зобов'язані здійснювати свою фінансову 
діяльність у суворій відповідності із 
законодавством країни, в якій ця діяльність 
здійснюється.

• ТНК мають подавати в національні податкові 
органи всю необхідну інформацію про своє 
функціонування.

Фінанси і податки

• ТНК мають бути впевнені, що їхня діяльність 
відповідає науковим і технологічним цілям 
приймаючої країни.

• Філії ТНК повинні сприяти підвищенню технічної 
кваліфікації робочої сили в приймаючій країні.

• Підрозділи ТНК мають сприяти захисту 
інтелектуальної власності, слідкувати за 
правильністю використання ліцензійних угод.

Наука і технології

• ТНК за жодних умов не повинні створювати 
екологічно не-захищені виробництва;

• у якій би країні не випускалася продукція ТНК, 
вимоги до її "екологічної чистоти" мають бути не 
нижчими, ніж у країні розміщення головного офісу 
корпорації

Екологія
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Риc.2.4. Імплементовані функціональні напрямами реалізації 

державного регулювання транснаціональних корпорацій в системі ООН 

країн-членів ОЕСР [107,18 c. 280-284] 

Для досягнення своїх цілей ОЕСР створила Комітет з міжнародних 

інвестицій і транснаціональних корпорацій.  «Угоду про ТНК» було схвалено 

країнами-учасницями (за винятком Туреччини, яка утрималася) як Додаток 

до «Декларації країн ОЕСР про міжнародні інвестиції і транснаціональні 

корпорації». Ця угода сформувала сучасну систему розвитку міжнародних 
стандартів у регулюванні відносин ТНК з країнами, які приймають їхні 

інвестиції [107,57 c 28-32.]. 

В процесі імплементації функціональних напрямів реалізації 

державного регулювання діяльності  транснаціональних корпорацій в системі 

ООН та країн-членів ОЕСР, визначено, що є баланс між регулюючими 

заходами з боку держави і надмірною її активністю, що перешкоджає 

ефективній діяльності ТНК. Ця Угода є консенсусом між інтересами країн-

членів та ТНК. Також, нормативні документи, які регламентують  реалізацію 

економічної дипломатії  діяльності ТНК, постійно коригуються. Метою 

документа є посилення відповідальності великого бізнесу перед суспільством 

в умовах глобалізації світової економіки і зростаючої могутності ТНК. Також 

хотілося б звернути увагу на те, що 6 березня 1998 року у Москві в рамках 
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СНД була підписана Конвенція про транснаціональні корпорації. Не 

зважаючи на таку кількість документів міжнародного значення, що 

обмежують діяльність ТНК, є представники, які вбачають в процесі 

транснаціоналізації позитивно-необхідний вплив, і намагаються його 

підтримати його за будь-якої можливості. Таким чином відбувається 

адаптація ТНК до умов наддержавного регулювання їх діяльності [17 c. 280-

284, 55]. 

Країни, що розвиваються є головними прихильниками створення 

сприятливих умов для процвітання ТНК. Вони вбачають потоки прямих 

іноземних інвестицій єдиним важелем впливу на покращення національної 

економіки, але загроза експропріації та політичної нестабільності в цих 

країнах перешкоджає діяльності ТНК. Тому країни готові на будь-які вчинки, 

щоб отримати інвестиції від компаній. Все почалось із створення державно-

приватних компаній із страхування іноземних інвестицій. Вони розглядалися 

урядами промислово-розвинутих країн не лише як гарант повернення 

інвестицій, а й як цілісна система здійснення зовнішньої державної 

економічної політики [166 c. 117-125].  

Вперше така національна система була створена у США згідно з 

«Економіко-коопераційним актом» 1948 р. Вона ставила за мету 

забезпечення гарантії американським інвестиціям, спрямованим на 

відновлення економіки повоєнної Європи, а також страхування інвестицій 

американських ТНК у слаборозвинутих країнах. У 1969 році в США була 

створена «Корпорація із захисту закордонних інвестицій» (ОПІК). ОПІК 

одразу ж опинилася у складному становищі через зобов'язання компенсувати 

втрати американських ТНК у Чилі після конфіскації їхнього майна урядом C. 

Альенде. Побоюючись значних збитків, пов'язаних з можливою 

націоналізацією майна ТНК, ОПІК змушена була вибірково підходити до 

страхування американських іноземних інвестицій. Однак завдяки допомозі 

уряду з 1981 року ОПІК дістала можливість ширшого страхування інвестицій 

американських ТНК [76 c. 175-181]. На сучасному етапі ОПІК страхує будь-
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які форми інвестицій американських ТНК за кордоном. Однак така ділова 

практика поширюється лише на країни, з якими США уклали угоди про 

захист інвестицій. Страхування інвестицій здійснюється від експропріації, 

війни, неконвертованості національної валюти приймаючої країни [67 с. 54-

57]. З настанням будь-якої з перелічених подій інвестор звертається до ОПІК 

з вимогою відшкодувати йому збитки. У разі розбіжностей обидві сторони 

(ТНК і ОПІК) звертаються до арбітражного суду США.   

ТНК у їхньому збереженні. Це пов'язано з тим, що у разі загрози 

втрати інвестицій ТНК мають справу не з місцевими органами влади, а з 

ОПІК, відносини корпорацій з якою регламентуються не національним 

законодавством приймаючої країни, а "стійкими" американськими законами. 

Окрім США, інші промислово-розвинені країни також сформували подібну 

систему захисту іноземних інвестицій ТНК [153 c. 135-140].  

 

Таблиця 2.4. 

Результативність принципів державного регулювання діяльності 

міжнародних корпорацій на основі діяльності організацій системи ООН у 

2017 році [145 с. 135-140,75 с. 315-322,115] 

Країна 

Отримані 
ПІІ 

( млн. $ 
США) 

Внутрішні 
витрати на 

НДДКР у % 
від ВВП 

Валове 
нагромаджен
ня основного 
капіталу(У % 

від ВВП) 

Сальдо 
торгового 

балансу(Мл
рд. $ США) 

Кількість 
імплементованих 
регламентів ООН 

по ТНК 

Австралія 312,27 2,06 29,4 -4,7 54 

Австрія 126,89 2,67 21,8 -2,6 65 

Британія 1,347,6 1,88 13,45 -176,6 65 

Гонконг 1,184,4 1,23 21,4 -123,4 45 

Данія 146,63 2,72 20,9 5 57 

Індія 76,226 0,88 34,5 -133,9 15 

Ірландія 187,18 1,43 24,2 42,8 54 

Іспанія 537,45 1,35 28,8 -139,5 25 

Італія 364,83 1,18 20,9 -13,6 14 

Канада 520,73 1,84 22,7 47,4 54 

Китай 327,08 1,44 41,1 298,1 32 

Алжир 6,748 1,12 17,3 11,4 43 

Німеччина 629,71 2,53 19 261,9 65 

Норвегія 93,688 1,88 20,8 83,1 48 

Україна 13,474 0,95 23,2 -14,2 13 

Іран 119,63 0,54 29,3 -21,2 2 
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Польща 142,11 1,2 22,1 -38,6 43 

Португалія 114,19 1,51 12,4 -34,2 13 

Росія 324,06 1,03 21,5 200,9 14 

Сінгапур 249,66 1,65 12,4 -25,5 42 

СШA 2,093,0 2,77 17,9 -864,9 12 

Таїланд 85,749 0,54 12,4 -54,5 32 

Туреччина 145,55 0,72 19,9 -70 12 

Угорщина 97,397 0,97 20,9 -0,6 4 

Фінляндія 85,237 3,49 20,6 4,7 36 

Франція 1,026,0 2,02 21,9 -100,6 56 

Чилі 105,55 0,67 11,3 10,9 3 

 

Така форма страхування закордонних інвестицій підвищує 

впевненість  

Як свідчить авторський аналіз система економічного впливу  ООН є 

досить розгалуженою і має комплексний характер реалізації регулювання 

діяльності транснаціональних корпорацій. Проте досі залишається 

дискусійним визначення результативності такої системи, тому що значна 

кількість країн хоча і підтримує але не імплементує ці правила на 

національному рівні [125].  

Для визначення результативності системи економічної дипломатії на 

основі діяльності організацій системи ООН, нами було проведено авторський 

аналіз та визначено країни, що імплементували вище зазначені регламенти, 

частково імплементували регламенти ООН в сфері економічної дипломатії 

ТНК, та країни які мають власні ідентифікатори та політику по відношенню 

до ТНК, яка відрізняється від регламентів ООН. Таким чином 

результативність принципів державного регулювання міжнародної діяльності 

корпорацій на основі діяльності організацій системи ООН представлена в 

табл.2.4.  

Отже, в процесі визначенні результативності загальних принципів 

державного регулювання діяльності міжнародних корпорацій на основі 

діяльності організацій системи ООН, слід акцентувати увагу на наступних 

положеннях, що характеризуються новизною. По-перше, в процесі 

авторського аналізу виявлено, що на сьогодні корпорації завдяки базисним 

вимірам розвитку таким як: переваги в забезпеченості та вартості природних 
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ресурсів,  квалiфiкацiї робочої сили, рiвню заробітної плати; амортизаційній 

політиці зокрема, в нормах амортизаційних відрахувань; антимонопольного 

та трудового законодавства; в сфері оподаткування; стабiльностi валют. З 

огляду на вище зазначені базисні теоретичні аспекти розвитку ТНК слід 

підкреслити, що  їх регулювання на сьогодні не можливе як на регіональному 

так і на глобальному рівнях, так як значна кількість країн має свої внутрішні 

регламенти відносно діяльності ТНК на своїх територіях. З цього приводу 

регламентація діяльності ТНК можлива тільки з позицій створення системи 

інституцій, які були б вигідні не тільки країнам, що приймають, а й самим 

ТНК. В результаті на сьогодні в системі інституцій ООН була сформована 

досить дискусійна система, що не контролює діяльність ТНК проте  

притримується принципів комерційної дипломатії. ТНК в цій системі мають 

змогу відкрито захищати свої інтереси [107]. 

Як свідчить авторський аналіз хоча система ООН має досить 

розгалужену систему та охоплює значну кількість функціональних сфер, 

досить багато країн не імплементують регламенти ООН по формуванню 

інституцій регулювання діяльності міжнародних корпорацій на своїх 

територіях. Тому на сьогодні дискусійним є досить важлива проблема 

результативності діяльності ООН в регламентації економічної дипломатії 

ТНК [107,24]. Для вирішення цієї комплексної проблеми на основі 

авторського аналізу було запропоновано прив’язати динаміку прямих 

іноземних інвестицій, валове нагромадження основного капіталу та сальдо 

торгового балансу до кількості імплементованих регламентів ООН в сфері 

регулювання діяльності ТНК. Як виявилось ті країни, що синхронізують 

національні та регіональні інституції до регламентів ООН мають показники 

транснаціоналізації на порядок краще. Вищезазначене свідчить, що існуюча 

система ООН в сфері регулювання діяльності ТНК ефективна, хоча має певні 

нерівності  Вона є досить результативною не тільки з боку країн, що 

приймають або експортують транснаціональний капітал, але вона дозволяє 

ТНК більше заробляти в тих країнах де інституційна система уніфікована з 
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принципами ООН в сфери міжнародного бізнесу ТНК [78 c. 11-13, 24 c. 427-

437.]. Однак слід відзначити, що система ООН є не єдиною системою, що 

регламентує діяльність транснаціонального бізнесу і визначення  

результативності економічної політики міжнародними організаціями, що не 

входять до системи ООН є пріоритетами наступних досліджень. 

 

2.2. Інституційне середовище формування моделей економічного 
регулювання діяльності корпорацій  

 

Сучасний етап світового економічного розвитку характеризується 

істотною активізацією процесу регіональної взаємодії. У міру свого розвитку 

регіональні об'єднання мають неабиякий вплив на структуру і динаміку 

розвитку світової економіки, незалежно від того, якою формою регіональної 

взаємодії вони представлені. Регіональні торговельні угоди є одним з 

найбільш важливих елементів сучасної багатосторонньої торговельної 

системи. Їх число, як і частка преференційної торгівлі в загальному обсязі 

міжнародного торгового співробітництва, протягом останніх 10 років 

постійно зростає. Все більше число членів СОТ використовує принципи 

багатосторонньої торговельної системи в якості одного з інструментів 

регулювання торгівлі і доповнення до режиму найбільшого сприяння (РНС). 

Активізація регіональних торговельних угод створює нові сфери 

регулювання і можливості, а також ставить нові завдання перед СОТ  з точки 

зору їх оцінки та регулювання. Для багатьох країн реалізація принципу 

вільної торгівлі в рамках регіону сприяє проведенню внутрішніх реформ і 

стимулює конкуренцію, що веде до їх більш ефективної інтеграції в 

міжнародні торгові процеси та посилення конкурентних позицій. Для 

міжнародної економічної системи регіональні торговельні угоди є 

додатковим інструментом лібералізації світової торгівлі, що представляє 

основу ідеології і системи СОТ. При цьому важливим є не число 

регіональних торговельних угод, а частка даного регіонального об'єднання в 
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світовій торгівлі, а також наскільки глибоко в рамках даного об'єднання 

узгоджується і проводиться торговельна політика щодо третіх країн. Питання 

про вплив регіональних блоків на світову торгівлю і торгову систему став 

важливим предметом обговорення міжнародних форумів і конференцій, в 

тому числі переговорів в рамках СОТ [78,1 c. 40-49]. До моменту створення 

СОТ в 1995 році практично всі члени цієї організації були учасниками хоча б 

однієї угоди щодо регіонального взаємодії. Винятки становили лише Японія і 

Гонконг. В даний час і вони беруть участь в регіональних торгових угодах. 

Спектр угод щодо регіональної інтеграційної взаємодії представлений 

об'єднаннями всіх форм і рівнів, починаючи від зон вільної торгівлі і 

закінчуючи валютними спілками. Поступове залучення в роботу СОТ країн 

Центральної та Східної Європи, а також СНД підтверджує зазначені вище 

тенденції, оскільки і ці країни стали учасниками регіональних інтеграційних 

об'єднань. Теорія і практика розвитку регіональної взаємодії чітко показали, 

що участь в інтеграційному угрупованні дозволяє національним 

господарствам більш успішно функціонувати в світовій економічній системі. 

За допомогою інтеграційного механізму і, перш за все, усунення бар'єрів на 

шляху взаємної торгівлі і узгодження економічної політики та комерційної 

дипломатії, найбільш ефективні галузі економіки актуалізують себе в 

світовому масштабі за рахунок розширення сфери своєї активності і впливу. 

Саме за рахунок цього стало можливо поява Євросоюзу в якості одного 

найважливіших учасників світового ринку. Однак, не менш важливим є 

зовнішній аспект регіональної взаємодії [1 c. 40-49]. Так наприклад, в даний 

час Європейський союз, спирається на єдину систему регулювання процесів 

економічного розвитку. Складовою частиною цієї системи є єдина 

торговельна політика та комерційна дипломатія, яка представляє собою 

унікальний досвід взаємодії. Саме на основі узгодження заходів торговельної 

політики та економічної дипломатії багато в чому стала можлива інтеграція в 

інших сферах. Вона відрізняється різноманітністю інструментів регулювання 

і специфікою їх застосування щодо окремих груп країн.  
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В останні роки для всіх країн все більшого значення набуває проблема 

ефективного використання переваг економічного регулювання в забезпеченні 

балансу між інтересами національних виробників і тенденціями розвитку 

світового ринку на основі  інтеграційних інструментів торговельної політики. 

Цим проблемам присвячені роботи Гаркуши А. [24], Алтухова І. [1], Бавико 

О. [5], Щербини Т. [160], Матвеенко В [86], Деркача Т. [36], Оніщенко І.[106] 

та ін. В той же час в сучасній науковій літературі основна увага приділяється 

правовим основам застосування окремих інструментів торгової політики в 

світовій практиці в цілому. Заходи торгової політики як правило, 

досліджуються в рамках багатосторонньої торговельної системи або на рівні 

окремих країн. Разом з цим регіональні інтеграційні аспекти економічної 

дипломатії розглядаються фрагментарно. Вище зазначені аспекти мають 

важливе значення з точки зору формування регіонально-інтеграційних 

пріоритетів як національної економіки так і імплементації регіональних 

підходів комерційної дипломатії. У зв'язку з цим необхідна генералізація  

змісту та інструментів реалізації торгової політики та державного 

регулювання на рівні регіональних інтеграційних угруповань. В рамках 

авторського дослідження генералізація інструментів реалізації торгової 

політики та державного регулювання на рівні регіональних інтеграційних 

угруповань доцільна лише в тих угрупованнях які мають значні частки у 

світовій торгівлі, а тому визначення моделей державного регулювання 

доцільно проводити за такою класифікаційною ознакою як територіальні 

рівні, що акцентує увагу саме на ефективності взаємодії та обсягах 

зовнішньоторговельних оборотів з третіми країнами. На нашу думку, при 

класифікації інтеграційних угруповань за територіальними рівнями сьогодні 

у світі серед найбільш ефективно діючих регіональних інтеграційних 

угруповань можна віднести: в Західній Європі - Європейський Союз (ЄС); у 

Північній Америці - Північноамериканську угоду про вільну торгівлю 

(НАФТА); у Південній Америці – Південний спільний ринок (МЕРКОСУР); 

в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – Азіатське-Тихоокеанське економічне 
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співтовариство (АТЕС); в Південно-Східній Азії - Асоціація країн Південно-

Східної Азії (АСЕАН) [1 с. 40-49, 5 c. 199-207].  Загалом поділ інтеграційних 

угруповань за територіальними рівнями представлено на риc.2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc.2.5.Поділ інтеграційних угруповань в світі за територіальними рівнями 

[1 c. 40-49. ,5 c 199-207] 

Отже, систематизуємо моделі державного регулювання діяльності 

міжнародних корпорацій в найбільш потужних інтеграційних угрупованнях. 

Першим інтеграційним угрупованням, що має відпрацьовану модель торгової 
політики є система інституцій  Європейського союзу. Основними 

інституціями торгової політики Європейського союзу є: Європейська комісія, 

Європейська Рада, Рада Європейського союзу (Рада) і Європейський 

парламент. Перші два є органами виконавчої влади. Комісія, що здійснює 

контроль за агентствами, пропонує законопроекти, а також забезпечує 

дотримання закону. Вона складається з єврокомісарів, по одному від кожної 
держави-члена. Кожен комісар отримує портфель Генерального директорату 

(ГД). У спрощених термінах можна порівняти ролі Президента, 

уповноважених та ГД як союз прем'єр-міністра, міністрів і міністерств. 

Однак, існують значні відмінності в повноваженнях. [46,160 c. 306-314]. 
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Європейська Рада не має законодавчих повноважень, проте 

складається з глав держав, глав урядів від держав-членів та має свої власні 

повноваження, якими не володіють інші інститути союзу. Цей орган також 

призначає Голову Комісії (за принципом парламентських виборів), а також 

Високого представника з питань спільної зовнішньої політики і політики 

безпеки. У спрощених термінах значимість ради можна співставити з 

положенням глави держави. [47,86 c. 282-287]. Рада і Парламент утворюють 
законодавчу владу Союзу. До складу Ради входять міністрів, в той час як 

національний парламент обирається безпосередньо. Залежно від регіону, 

окремі з них, знаходяться під великим контролем з боку національних 

міністрів. У більшості випадків, коли мова йде про питання в рамках 

Європейського співтовариства, обидві палати мають рівні повноваження 

передавати, змінити або відхилити законопроекти. [120,45]. Торгова політика 
та державне регулювання в національних урядах ЄС на відміну від інших 

країн, які створили торгові союзи і рухаються в бік створення єдиного 

економічного простору, відрізняється послідовністю поставлених цілей і 

вписується в загальну стратегію економічного розвитку. Економічна криза 

змусила внести деякі корективи в основні напрямки зовнішньоторговельної 
політики, але основні цілі залишилися колишніми. Торгова політика  ЄС 

спрямована на створення робочих місць, розвиток інвестиційних 

можливостей, створення передумов для зростання європейських компаній і 

на збільшення можливостей торгівлі з іншими країнами світу в цілому [36 c. 

127-135,88 c. 31-32]. У  новітній період основною метою економічної 

дипломатії ЄС стає спрощення доступу на нові ринки для європейських 
експортерів через торгові угоди про скорочення тарифів та інших типів 

торговельних бар'єрів. Крім того, ЄС прикладає зусилля, щоб прибрати 

специфічні бар'єри для інвесторів з Євросоюзу і зменшити обсяги 

контрафактної продукції в країнах третього світу. У документах ЄС 

підкреслюється, що сучасний розвиток транспорту і засобів зв'язку дозволяє 
навіть невеликим європейським компаніями виходити на зовнішні ринки. 
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Підтримка експортної діяльності малого і середнього бізнесу є однією з 
найважливіших характеристик зовнішньоторговельної політики 

Європейського союзу. В даний час одне з семи європейських малих або 

середніх підприємств залучено в діяльність за межами ЄС [166]. 

Основний напрямок розвитку на найближчі роки - зростання 

конкурентоспроможності товарів та послуг, вироблених в країнах ЄС, яка 

складається із зростання продуктивності і зміни рівня витрат виробництва. 
Хоча конкурентоспроможність продукції визначається багатьма факторами і 

в першу чергу залежить від внутрішньої економічної політики, зовнішня 

торгівля і іноземні інвестиції також відіграють істотну роль, так як сприяють 

більш ефективному використанню ресурсів і факторів виробництва в країнах 

ЄС, сприяють перетіканню нових технологій, дозволяють отримати більш 

дешеві проміжні товари для виробництва на території Євросоюзу і 
відкривають доступ до швидкозростаючих ринків за кордоном [88 c. 31-32]. 

Новітня геоекономічна кон'юнктура спонукає ЄС до пошуку нових 

ринків в країнах третього світу для своїх товарів і послуг, а також підсилює 

прагнення до виходу великих європейських компаній на ринки 

держзакупівель в інших країнах. Основні напрямки стратегії торгової 
політики ЄС та моделі економічної дипломатії базуються на наступних 

акцентах [36 c. 127-135,88 c. 31-32]. 

По-перше, питання Дохійського раунду розвитку СОТ. Для великого 

числа країн ЄС є найбільшим торговим партнером, тому ЄС відіграє одну з 

ключових ролей в СОТ. Розвиток СОТ, обумовлене викликами, з якими 

стикаються як розвинені, так і країни, що розвиваються, призводить до того, 
що більше уваги стало приділятися усуненню нетарифних бар'єрів і розвитку 

торгівлі в сфері послуг. З одного боку, внаслідок посилення тиску з боку 

країн третього світу, спрямованого на спрощення доступу 

сільськогосподарських товарів в розвинуті країни, ЄС був змушений піти на 

поступки з питань тарифів на продовольчі товари та субсидії в сільському 
господарстві. З іншого боку, ЄС та розвинуті країни підняли питання доступу 
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для своїх компаній на ринки послуг (як правило, більш закриті, ніж ринки 
товарів) і рівноправної участі на ринку держзакупівель. Таким чином ЄС 

зацікавлений в гармонізації системи нетарифних бар'єрів (на рівні своїх 

обмежень), особливо санітарних і фітосанітарних, так як вони більш жорсткі 

в країнах ЄС, що створює проблеми для виходу європейських фірм на 

експортні ринки через підвищення витрат виробництва. Крім того, участь у 

переговорах СОТ дозволяє ЄС тиснути на інші країни, які прагнуть в 
новітній період перейти до захисної торгової політики і закрити ряд секторів 

економіки від зовнішньої конкуренції [119 c. 119-122, 106 c. 145-149]. 

По-друге, це угоди про вільну торгівлю. ЄС в своїй моделі 

економічного регулювання прагне створювати нові угоди про вільну 

торгівлю тільки в разі наявності вигод в сенсі підвищення 

конкурентоспроможності європейських підприємств. При укладанні угод про 
вільну торгівлю ЄС став застосовувати нові критерії, в основному спрямовані 

на вибір партнерів з високим ринковим потенціалом (розмір економіки і 

темпи економічного зростання) і істотним потенціалом економічних вигод 

від зменшення існуючих тарифних і нетарифних обмежень. Приклади таких 

напрямів подано на риc.2.6. 
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Риc.2.6. Інституційне середовище моделі економічного регулювання ЄС та її результати [36,88,119,106] 

 

Основна мета торговельної політики Євросоюзу - розвиток зовнішньої торгівлі; 
основний інструмент комерційної дипломатії - спрощення доступу на зовнішні ринки для 
великих, середніх і дрібних європейських компаній за допомогою укладання торговельних 
угод, що усувають торгові бар'єри (як тарифні, так і нетарифні). 

Спільна  зовнішня 
політика та комерційна 

дипломатія 
Європейські товариства та 

Євратом (економічна 
інтеграція) 

Загальна  політика в галузі 
вирішення міжнародних спорів 

(судова та правоохоронна 
інтеграція) 

Європейська комісія - вищий орган виконавчої влади Євросоюзу 

Європейська рахункова палата - інститут, що здійснює аудиторську перевірку 
торгової політики 

Суд Європейського союзу – вирішення торгових спорів 

Європейська рада - складається з глав 
держав та урядів країн-членів ЄС 

 Головні пріоритети  

  

ЕВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 

  

Нетарифні бар'єри, до яких 
входять санітарні та 
фітосанітарні норми; 

Доступ до ринків 
державних закупівель в 

інших країнах; 

Корея - є постачальником дешевих 
проміжних товарів для виробництва. 

Захист 
інтелектуальної 

власності; 

Політика, 
спрямована на 

захист конкуренції. 

Індія - є потенційно великий ринок збуту для 
Європейських товарів і є країною, з якою 
ведуться переговори про доступ в сектора 

послуг 

АСЕАН - доступ на зростаючі ринки певних 
секторів для експортерів з ЄС, включаючи 

сферу послуг. 

Канада - представляє інтерес, так як 
має природними ресурсами, розробками в 
сфері НДДКР; в Канаді можливий доступ на 
ринки держзакупівель в провінціях, а 
експортерам з ЄС потрібні більш вигідні 
умови, щоб вони могли успішно конкурувати 
на території Канади з експортом з США. 

MERCOSUR - до сих пір діє високий 
рівень тарифів на імпорт з ЄС, в той же час в 
цьому регіоні спостерігається висока частка 
присутності європейського бізнесу. 

Доступ на ринки сектора 
послуг; 

При укладанні угод про вільну торгівлю ЄС став застосовувати 
нові критерії, в основному спрямовані на вибір партнерів з 

високим ринковим по потенціалом  

Основні питання, які виносяться на міжнародні переговори, пов'язані із 
зовнішньою торгівлею, і які повинні забезпечити реальний доступ на ринки 

інших країн:
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По-третє, це захист конкуренції. ЄС прагне підтримати європейські 

компанії, які працюють в інших країнах. Останнім часом на міжнародні 

переговори на різному рівні все частіше виносяться питання економічної 

політики, спрямовані на захист конкуренції. ЄС вимагає заборонити заходи, 

спрямовані на закриття ринків від зовнішньої конкуренції і обмежити 

підтримку місцевих фірм з боку держави. Це обумовлено тим, що в багатьох 

секторах європейські фірми мають конкурентні переваги в порівнянні з 

місцевими підприємствами. 

По-четверте, це сфера трансатлантичної торгівлі. Трансатлантична 

економічна рада була створена в 2007 році для поглиблення економічної 

інтеграції між США і ЄC. У її цілі входило досягнення узгодженості в діях 

США і ЄС в області нетарифних бар'єрів і розвитку інвестицій, а також в 

сфері розробки узгодженої політики в області зовнішньої торгівлі по 

відношенню до інших країн. Кінцевою метою є створення інтегрованого 

трансатлантичного ринку. Однак країни істотно не просунулися в зазначених 

напрямках, так як з одного боку рівень інтеграції вже досить високий, а з 

іншого – жодна зі сторін не хоче міняти свої правила регулювання в різних 

областях, пов'язаних з нетарифними бар'єрами. Частково це пояснюється 

відмінностями в системі законодавства, частково - небажанням з боку 

лобістських груп допускати конкурентів на ринки [15 c. 51-54, 98 c. 72-79].  

По-п’яте, це інтеграція ринків державних закупівель. У країнах, що 

розвиваються ринок держзакупівель може досягати 20-30% ВВП, тому ЄС 

розглядає ці ринки як потенційно перспективні. До секторів, які викликають 

інтерес у європейських компаній, відносяться громадський транспорт, 

медичне обладнання, ліки, «зелені» технології. Таким чином вище зазначені 

пріоритети є дієвим інструментом розвитку міжнародної торгівлі з третіми 

країнами, про що свідчить торговий баланс з основними партнерами 

Європейського Союзу в 2015 року, який представлений на риc.2.1. Висхідні 

позиції експорту майже за всіма торговими партнерами дають уявлення про 

цінність застосовуваних інструментів [4 c. 264-270]. 
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Риc.2.7. Торговий баланс з основними партнерами Європейського 

Союзу в 2015 р. [166,196] 

 

Європейський Союз відновив обсяги торгівлі товарами після різкого 

зниження в 2009 році, після фінансової кризи в кінці 2008 р Однак в 2015 р 

імпорт показав зниження в порівнянні з 2014, в той час як експорт 

продовжував рости, навіть якщо не такими великими темпами як раніше. В 
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результаті, в 2015 році торговельний баланс ЄС був позитивним вперше з 

початку 2002 р. У 2015 році близько 40% імпорту ЄС прийшли з азіатських 

країн, в той час як на інші європейські країни припадало понад чверть. 

Основним місцем для експорту ЄС в 2015 році була Азія з близько однієї 

третиною від загального числа, а потім  інші європейські країни (28%) і 

Північна Америка (19%). У ЄС є значний дефіцит в торгівлі з країнами Азії, а 

найбільше позитивне сальдо присутнє в торгівлі з Північною Америкою 

[101]. Загалом торговий баланс Європейського Союзу за основними 

торговими позиціями в 2003-2015 рр. представлено на Риc.2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc.2.8. Торговий баланс Європейського Союзу за основними торговими 

позиціями в 2003-2015 рр.[196] 

Як свідчить  динаміка торгового балансу Європейського Союзу за 

основними торговими позиціями в 2003-2015 рр. навіть у періоди глобальної 

економічної нестабільності окрім сировинних позицій, чистий експорт 

товарів майже за всіма позиціями був позитивним [101]. 
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На противагу системі інструментів економічної дипломатії інший 

підхід має інтеграційне угруповання у формі спільного ринку МЕРКОСУР: 

Розвиток торговельної політики та державного регулювання МЕРКОСУР 

базувався на  сприянні розвитку вільної торгівлі та вільному руху товарів, 

населення і капіталу країн-учасників. Проте реальна торгова політика країн 

істотно відрізнялася від декларацій, була непослідовна і зазнала цілий ряд 

різких змін курсу. Договір передбачав реалізацію декількох етапів 

економічної інтеграції до 1995 року: 1) зона вільної торгівлі з нульовими 

тарифами і нетарифними бар'єрами (передбачалося зменшення тарифів кожні 

шість місяців); 2) загальний зовнішній тариф; 3) інтеграція економік 

(спочатку передбачалася координація макроекономічної політики, потім 

створення Ради спільного ринку, що складається з міністрів фінансів і 

міністрів закордонних справ країн-учасниць, і, нарешті, створення Групи 

спільного ринку (Common Market Group) - виконавчого органу МЕРКОСУР. 

Він повинен був складатися з чотирьох постійних і чотирьох змінюваних 

членів з числа міністрів фінансів, міністрів закордонних справ і глав 

центральних банків кожної країни). Багато експертів відзначали, що серед 

кінцевих цілей створення союзу одним з головних пунктів було зміцнення 

державного регулювання в країнах Південної Америки. Утворенню союза 

сприяла глибока економічна криза, в якій опинилися південноамериканські 

країни. Тобто інша поширена модель комерційної дипломатії, що є в 

багатьох регіональних інтеграційних угрупованнях акцентує увагу на 

консолідації внутрішньо-інтеграційної складової [280]. 

Ця теза підтверджується  з моменту утворення МЕРКОСУР. Перший 

етап - з 1991 по 1994 роки рік - період від введення стабілізаційного плану 

(конвертованість план) в Аргентині (в результаті чого аргентинський песо 

був жорстко прив'язаний до долара) до введення в дію стабілізаційного плану 

(реальний план) в Бразилії. Загалом матрична модель управління торговою 

політикою в організаційній структурі митного союзу МЕРКОСУР 

представлена на риc.2.9. 
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Риc.2.9. Матрична модель управління торговою політикою в організаційній 

структурі митного союзу МЕРКОСУР [280,279,107] 
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спільного ринку»   
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«Соціальний і консультативний форум» 

«Адміністративний секретаріат»  

Розробка підходів щодо реалізації 
генеральної лінії виконання торгової 
політики та комерційної дипломатії 

2002 рік: по розбіжності приводу торгівлі пшеницею та рисом - сторони змінювали 
спільні тарифи; 
2004 рік: по розбіжності приводу торгівлі текстилем, пральними машинами і телевізорами 
- Аргентина ввела ліцензування імпорту і підняла імпортні мита; 
2005 рік: по розбіжності приводу продукції хімічної промисловості - Бразилія почала 
антидемпінгове розслідування; 
2006 рік: по розбіжності приводу торгівлі пшеницею і пшеничним борошном - Бразилія 
ввела нові вимоги до якості; 
2006 рік: по розбіжності приводу торгівлі вином і тканинами - Бразилія ввела 
ліцензування імпорту. 

Інституційні пастки моделі торгової політики і 
комерційної дипломатії в МЕРКОСУР 
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Якщо звернути увагу на саму модель управління економічною 

політикою та акцентувати увагу на результатах діяльності такого підходу, то 

слід зазначити, що ЄС є першим торговим партнером МЕРКОСУР. Обсяг 

торгівлі становить 20% від загального обсягу торгівлі МЕРКОСУР. В 2015 р. 

торгівля між ЄС і МЕРКОСУР  була 110 млрд. €. Разом з цим МЕРКОСУР є 

шостим найважливішим експортним ринком для ЄС (дані 2015) [91]. 

Географічна структура експорту ЄС в регіоні неухильно зростає протягом 

останніх років, йдучи в порівнянні з 28 млрд. € в 2007 році до 57 млрд. € в 

2015 році. Найбільший експорт МЕРКОСУР в країни ЄС акцентується на 

сільськогосподарській продукції (43% від загального обсягу експорту) і 

сировини (28%), в той час як ЄС в основному експортує продукцію з 

високою доданою вартістю в МЕРКОСУР і особливо машини і транспортне 

устаткування (46% від загального обсягу експорту ) і хімічних речовин (22% 

від загального обсягу експорту). ЄС також є великим експортером 

комерційних послуг в МЕРКОСУР (18,5 млрд. євро в 2014 році), а також 

найбільшим іноземним інвестором в регіоні, з запасом прямих іноземних 

інвестицій, які стійко збільшувалися за останні роки, і які склали € 280 

мільярдів в 2015 році в порівнянні з € 130 млрд. у 2000 році [262]. 

Проте на сьогодні Союз ставав все більш привабливим для інших 

країн: з 2012 року переговори про приєднання до MERCOSUR веде Мексика, 

яка в даний час має статус спостерігача, а в 2006 році угоду про вступ до 

спілки підписала Венесуела. Чилі, Болівія, Колумбія, Еквадор і Пєру. Торгова 

політика MERCOSUR на міжнародній арені стала єдиною, MERCOSUR як 

єдиний союз веде активні переговори з іншими країнами щодо лібералізації 

торгівлі. У 2007 році підписано угоди про вільну торгівлю MERCOSUR з 

Ізраїлем та Індією. Ведуться переговори про створення зони вільної торгівлі з 

Євросоюзом. Ще одним спостерігачем, крім Мексики, в MERCOSUR є Нова 

Зеландія. В даний час торгова політика MERCOSUR спрямована на 

укладення торгових угод, які забезпечують доступ для своїх 

товаровиробників на ринки третіх країн, а також на укладання торговельних 
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угод, які забезпечують рівні умови конкуренції своїх товаровиробників з 

іноземними. Однак стабільність вище зазначених процесів залежить від 

консолідації макроекономічної складової [91]. Загалом структура показників 

за учасниками регіонального інтеграційного угруповання за показниками 

торгівельної активності в 2015 році представлена на Риc.2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc.2.10. Структура регіонального інтеграційного угруповання MERCOSUR 

за показниками економічної активності в 2015 р [195,91] 

 

На основі емпіричного аналізу моделей торгової політики і процесів 

регулювання країн ЄС та MERCOSUR нами було проаналізовано вплив 

інструментів економічної політики, що впливають на збільшення експорту в 

країни, які не входять в  вище зазначені інтеграційні угруповання. Такий 

аналіз на нашу думку доцільно проводити на основі регресійного підходу 

який дасть змогу визначити результативність тих чи інших інструментів 

торгової політики та комерційної дипломатії. Отже, залежною змінною було 

обрано обсяги експорту ЄС та MERCOSUR з третіми країнами, які не 

входять до інтеграційного угруповання та порівняно із незалежними 
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наступними змінними: ліцензії на імпорт; ліцензії на експорт; імпортні квоти; 

торгові субсидії; добровільне обмеження експорту; місцевих правил; 

ембарго; девальвація вітчизняної валюти; торгові обмеження [46]. 

Серед незалежних аргументів які мають вплив на обсяги експорту ЄС: 

динаміка торгових субсидій (млрд. від загального експорту) (Х1); динаміка 

торгових обмежень (% від загального імпорту) (Х2);  динаміка імпортних 

квот (% від загального імпорту). Серед незалежних аргументів які мають 

вплив на обсяги експорту MERCOSUR: динаміка девальвація вітчизняної 

валюти (Х1); торгові субсидії (млрд. від загального експорту) (Х2); ліцензії 

на експорт (% від загального експорту);  Вище зазначені аргументи дозволи 

визначити можливі форми аналітичних кривих, які апроксимують 

дискретний набір даних [47].  

В Європейському Союзі набір факторів, що впливають на обсяги 

експорту в треті країни виявився в конфігураціях регресійних залежностей 

які значно відрізняються від MERCOSUR так наприклад, це динаміка 

торгових субсидій. Надання субсидії ЄС  призводить до того, що товари не 

можуть конкурувати з іноземними товарами на своєму внутрішньому ринку, 

так як завдяки субсидії компанії ЄС можуть постачати свій товар за 

заниженими цінам, таким чином кількість експорту ЄС знижується [120]. 

В MERCOSUR набір факторів, що впливають на обсяги експорту в 

треті країни виявився також неоднозначним, що дає змогу обґрунтовано 

стверджувати про важливість внутрішніх макроекономічних процесів та 

ефективність моделі економічної політики та державного регулювання 

економічної діяльності країн ‒ членів угрупування. Так наприклад, динаміка 

девальвація вітчизняної валюти як не парадоксально негативно вплинула на 

експорт MERCOSUR в цілому, що виявило свій вплив у зменшені загального 

експорту. Загалом вся варіація регресійних моделей залежності була 

перевірена на адекватність в значущість  Серед адекватних моделей 

обираємо найточнішу за показниками суми  квадратів відхилень уф та ут (за 
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МНК), середнього квадратичного відхилення  та середньої відносної похибки 

апроксимації  (табл. 2.5): 

Таблиця 2.5 

Підсумкова таблиця форм регресійної залежності моделей економічної 

політики і державного регулювання  країн ЄС та MERCOSUR [196,127] 

  

 Фактори які мають вплив на обсяги експорту ЄС: 

Регресійні 
моделі 

Вільні аргументи функцій 

Х1 Х2 Х3 
Лінійна  y = -0,0033x + 15524 y = 0,1382x + 8857,1 y = 0,1382x + 8857,1 

Логарифмічна  y = -137,4ln(x) + 16723 y = 5540,4ln(x) - 43980 y = 5540,4ln(x) - 43980 

Показникова  y = 18202x-0,016 y = 205,07x0,4025 y = 205,07x0,4025 

Експоненційна y = 15605e-3E-07x y = 9556,5e1E-05x y = 9556,5e1E-05x 

Поліноміальна y =-5E-
07x2+0,1458x+6588 

y = -4E-06x2 
+0,5048x+2093,5 

y = -1E-05x2 + 0,3376x + 
13833 

Коефіцієнт детермінації 
Лінійна  R² = 0,0233 R² = 0,7608 R² = 0,8412 

Логарифмічна  R² = 0,0024 R² = 0,8034 R² = 0,4029 
Показникова  R² = 0,0068 R² = 0,9265 R² = 0,8708 
Експоненційна R² = 0,0348 R² = 0,7477 R² = 0,7979 
Поліноміальна R² = 0,7749 R² = 0,7887 R² = 0,3523 

Рівень апроксимації 
Лінійна  15,62 2,34 65,20 
Логарифмічна  49,31 11,35 34,54 
Показникова  56,99 11,19 24,60 
Експоненційна 43,06 15,34 38,55 
Поліноміальна 9,53 43,74 9,64 

Фактори які мають вплив на обсяги експорту MERCOSUR 
Вільні аргументи функцій 

 Х1 Х2 Х3 
Лінійна  y = -0,043x + 1224 y = 0,111x + 84357,1 y = 0,1312x + 3157,1 
Логарифмічна  y = -237,4ln(x) + 123 y = 5540,4ln(x) – 1221 y = 3240,4ln(x) - 1480 
Показникова  y = 1532x-0,14 y = 1534,07x0,3025 y = 105,07x0,2125 
Експоненційна y = 1654e-3E-04x y = 4556,5e1E-05x y = 2526,5e1E-05x 
Поліноміальна y =-5E-

03x2+0,38x+3254 
y = -4E-06x2 

+0,3048x+1095,5 
y = -4E-04x2 + 0,176x + 

1432 
Коефіцієнт детермінації 

Лінійна R² = 0,8233 R² = 0,5543 R² = 0,5644 
Логарифмічна R² = 0,0654 R² = 0,4433 R² = 0,6543 
Показникова R² = 0,4532 R² = 0,6543 R² = 0,8343 

Експоненційна R² = 0,0123 R² = 0,3425 R² = 0,65434 
Поліноміальна R² = 0,3243 R² = 0,8764 R² = 0,6544 

Рівень апроксимації 
Лінійна 8,54 12,34 15,20 

Логарифмічна 43,32 32,35 24,54 
Показникова 54,32 44,19 4,50 

Експоненційна 53 65,34 68,55 
Поліноміальна 12,43 7,74 49,64 
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Отже  в процесі систематизації вимірів економічної політики та 

державного регулювання в країнах – членах угрупування в регіональних 

інтеграційних відносинах, було обґрунтовано  ефективність моделей в 

найбільш поширених регіональних інтеграційних угрупованнях на основі 

поділу інтеграційних угруповань в світі за територіальними рівнями. загалом 

ключові висновки роботи зводяться до наступних положень. Узагальнення 

інтеграційних угруповань в світі за територіальними рівнями дає змогу 

стверджувати, що на сьогодні існують два типи моделей економічної 

політики та державного регулювання національних економік країн - 

учасниць.  Перша модель ґрунтується на найвищому рівні  інтеграційних 

відносин валютному союзі де всі учасники інтеграційних відносин 

консолідовані наднаціональними інституціями, в яких інституціями, що 

виконують роль державного регулювання є представники кожної країни 

пропорційно участі в загальному товарообороті. Слід відмітити, що ця 

модель передбачає спільну систему заходів щодо реалізації економічної 

діяльності, тобто розробляє загальну стратегію експансії на нові ринки 

корпорацій ЄС не ставлячи інтереси певної категорії країн вище, також 

пошук та експансія на зарубіжні ринки відбувається централізовано з 

урахуванням більшості суб’єктів регіональних інтеграційних відносин [18]. 

На противагу вищезазначеній моделі торгової політики та економічної 

дипломатії в нижчих рівнях регіональних інтеграційних відносин, процеси 

консолідації внутрішньо торгових потоків не мають закінченого стану та 

кон’юктурно трансформуються залежно від макроекономічних процесів в 

окремих суб’єктів регіональних інтеграційних відносин. Також слід 

відзначити, що експансія на ринки третіх країн відбувається окремо для 

кожної національної економіки, що в кінцевому рахунку призводить до 

зниження ефективності функціонування інтеграційних відносин. Також на 

основі кореляційно-регресійного аналізу стану моделей економічної політики 

та державного регулювання в країнах обраних регіональних інтеграційних 
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угруповань ЄС та Європейського Союзу було виявлено фактори чутливості 

щодо підвищення результативності економічних інструментів[196]. 

Коефіцієнт детермінації показав, що для Європейського Союзу на 

обсяги експорту в треті країни пояснюється наступними факторами, що 

мають вище наведенні форми. Отже, 81,32% коливань обсягів експорту 

Європейського Союзу в треті країни пояснюється впливом динаміки 

торгових обмежень (% від загального імпорту) в формі регресійної моделі, а 

інші 22,51% коливань - впливом інших факторів, що не досліджені в моделі.  

Таким чином найбільш адекватною, точною та значущою є графік фактичних 

та вирівняних за моделлю  y = 205,07x0,4025 значень результативної ознаки, 

що розкриває вирішальне значення динаміки торгових обмежень на 

коливання обсягів експорту Європейського Союзу [195,196]. Для 

MERCOSUR регресійні моделі кардинально відрізняються. Так  коефіцієнт 

детермінації показав, що для MERCOSUR обсяги експорту в треті країни 

пояснюється наступними факторами, що мають вище наведенні форми. 

Отже, 87, 64% коливань обсягів експорту MERCOSUR в треті країни 

пояснюється впливом торгових субсидії (млрд. від загального експорту) в 

формі поліноміальної регресійної моделі, а інші 13,46% коливань - впливом 

інших факторів, що не досліджені в моделі. Таким чином найбільш 

адекватною, точною та значущою є графік фактичних та вирівняних за 

моделлю  y = -4E-06x2 +0,3048x+1095,5 значень результативної ознаки, що 

розкриває вирішальне значення динаміки торгових субсидій на коливання 

обсягів експорту  в треті країни MERCOSUR. Таким чином слід підкреслити, 

що в новітніх умовах регіональні інтеграційні угоди є результативним  

альтеративним інструментом розвитку міжнародної діяльності, що дозволяє 

розвивати міжнародну торгівлю з країнами, які не входять в систему 

економічної дипломатії ООН, разом з цим в процесі дослідження 

обґрунтовано,  що результативність міжнародної економічної діяльності в 

регіональних інтеграційних угодах найбільш проявляє свої позитивні риси в 

найвищих формах економічної інтеграції, тобто валютному ринку в інших 
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формах інтеграції, результативність державного регулювання носить скоріше 

внутрішніх характер. 

 

2.3.  Масштаби діяльності міжнародних корпорацій та їх вплив на 
національні економіки 

 

Притаманний до початку минулого століття ізольований розвиток 

фінансових і промислових корпоративних структур до середини століття став 

анахронізмом. На зміну широко поширеним за регіональною ознакою 

корпоративним утворенням приходять оформлені в єдине ціле фінансово-

промислові корпоративні структури з широко розвиненими виробничими і 

технологічними зв'язками по всіх ланках відтворювального циклу. Розвиток 

корпоративних структур в сторону фінансово-промислового злиття 

забезпечив їм економічний контроль не тільки над окремими галузями 

господарства і секторами підприємницької діяльності, а й над усією 

глобальною економікою. У сучасному світі, коли конкурентоспроможність 

національної економіки визначається ефективністю інтернаціоналізації 

виробництва і капіталу, подальший розвиток корпоративних структур стала 

визначати транснаціоналізація, що перетворила їх не тільки в опору 

національних економік, а й в активних суб'єктів на міжнародній арені. 

Транснаціональні корпоративні структури все сильніше впливають на 

розміри і характер господарських операцій, умови та динаміку розвитку 

світової економіки [91].  

Глобалізація як основна тенденція розвитку людства в новому 

тисячолітті, вийшовши за межі національної економіки, «відкривши» або 

точніше «розмив» міждержавні кордони і ставши основною домінантою 

світового розвитку, проклала шлях новим акторам на світовій арені -

транснаціональним корпораціям (ТНК) і транснаціональним банкам ( ТНБ). 

Багато подій на міжнародній арені пов'язані з діяльністю ТНК, обумовлені їх 

політикою або ними ініційовані. ТНК активно і органічно беруть участь у 
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світовій політиці, впливають на міждержавні відносини. ТНК являють собою 

одночасно недержавного і глобального актора світової політики. Їх 

діяльність поглиблює процеси глобалізації економіки і політики. 

Глобалізація в свою чергу підсилює позиції ТНК в контексті міжнародних 

економічних відносин, формує більш ефективні важелі їх впливу на 

політичні режими тієї чи іншої країни, розширює політичний простір їх 

діяльності. ТНК перетворилися в присутню практично всюди силу, яка 

впливає на сучасний і майбутній вигляд світу. Транснаціональні корпорації 

виходять в сферу світової політики як через зовнішньополітичний апарат 

держав, де вони зареєстровані, так і в якості самостійної, недержавної 

політичної сили. Найбільш потужні ТНК стають «комерційно-політичними» 

організаціями, які проводять свою «зовнішню політику» і свою 

«дипломатію», впливаючи на уряди країн їхнього базування. В цілому ТНК - 

це досить складне явище, що постійно трансформується в системі 

світогосподарських зв'язків, впливають на державне управління в країні та 

вимагає пильної уваги, вивчення і міжнародного контролю. Транснаціональні 

корпорації у все більшій мірі стають значним фактором у долі тієї чи іншої 

країни, в міжнародній системі економічних і політичних зв'язків. Активна 

виробнича, інвестиційна, торгова діяльність ТНК дозволяє їм виконувати 

функцію міжнародного регулятора виробництва і розподілу продукції, а 

також надавати певний політичний вплив на світову спільноту і окремі 

держави. Деякі ТНК на сьогодні мають більшу політичну і економічну владу, 

ніж держави, в яких вони здійснюють свою діяльність. Таким чином значний 

інтерес та практичну цінність несе виявлення факторів впливу ТНК на 

державне управління в глобальній економіці. Перш за все слід відмітити, що 

виявлення  факторів впливу транснаціональних корпорацій на економічні 

процеси зокрема та глобальній економіці в цілому слід  генералізувати 

фактори транснаціоналізації та систематизувати ступінь впливу таких 

чинників та розвиток як світової торгівлі так і її форм [172]. Новітні 

транснаціональні корпорації мають присутні майже у всіх сферах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 
економічного відтворення факторів виробництва та ринку благ кожної 

країни, про це свідчить систематизація сфер впливу глобальних корпорацій 

та  корпоративних альянсів в регулюванні сфер державного управління, що 

представлено на риc.2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc.2.11. Систематизація сфер впливу міжнародних корпорацій на сфери 
державного управління  [127,85 с. 200-207] 

 

Як свідчить вище зазначена систематизація сфер впливу міжнародних 

корпорацій на регулювання процесів державного управління в національних 

      

Корпорації в 
регулюванні 
державного 
управління 

Політична 

Військова 

Інформаційна 

Економічна 

Науково-

технічна 

Університети і 

наукові центри 

Ліцензії та 

патенти 

Внески до 

місцевих 

фондів Малий і 
середній 

бізнес 

Військові 
послуги 

Членство в 

асоціаціях 

Контакт з 
органами 

влади 

Військові 
товари 

Збут 

Послуги Фактори 
виробниц

тва 

Робоча 
сила  

Фінанси 

Прогнозуван
ня 

інформаційн
ої матриці 

Виробництво 
інформації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 
економіках країн присутності, новітня діяльність ТНК наскільки велика, що 

їх роль можна зрозуміти, якщо порівняти спільний оборот деяких ТНК з 

валовим національним продуктом. В цілому 51 з 100 найбільших 

економічних систем світу - це транснаціональні корпорації. СОТ, Всесвітній 

банк і МВФ вважають за краще зображати в своїх статистичних звітах 

світову торгівлю, як щось, що відбувається між країнами, проте, 70% світової 

торгівлі знаходиться в руках ТНК  та їх іноземних філій. Більше 30% цієї 

торгівлі є «внутрішньою», іншими словами, що відбувається між різними 

складовими одних і тих же корпорацій. Представляти це як торгівлю між 

країнами - спотворення реального процесу. Таким чином систематизуємо 

новітні форми впливу ТНК та регулювання економічних процесів в 

глобальній економіці [85 c. 200-207]. Так одним із новітніх аспектів розвитку 

транснаціонального бізнесу є загальносвітові злиття і поглинання,  які стали 

відігравати визначальну роль в потоках прямих іноземних інвестицій (ПІІ), 

загалом це твердження вірно по відношенню до розвинених країн. Загальне 

зниження рівня прямих іноземних інвестицій в останні кілька років багато в 

чому пов'язано з падінням темпів розвитку транскордонних злиттів і 

поглинань, яке можна спостерігати, починаючи з 2007 року. Таким чином, 

процеси транскордонних злиттів і поглинань сьогодні є невід'ємним 

інструментом економічної дипломатії та політики експансії ТНК. Згідно з 

вище зазначеним, транскордонні злиття і поглинання можуть мати два 

основних вектори дослідження: внутрішній - з точки зору конкретної 

компанії. Тут логічно розглядати мотиви злиттів і поглинань з погляду 

окремої компанії, вплив застосування досліджуваної стратегії на результати 

діяльності конкретної організації, ефективність злиттів і поглинань на 

мікрорівні. зовнішній - з точки зору національної економіки країни 

перебування та світової економіки. Тут мова йде про основні чинники 

зовнішньої мотивації; регіональних і галузевих відмінностей транскордонних 

злиттів і поглинань; їх вплив на економіку приймаючих країн; про 
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ефективність даних процесів для світової економіки в цілому. Загалом ця 

тенденція прослідковується в табл. 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Таблиця 2.6. 

Транскордонні злиття і поглинання  на суму більше 1 мільярда доларів завершені в 2016 році,262] 

 

№ Млрд.$ Придбані компанії Приймаючої країни 
Промисловість компанії, що 

купується 
Компанії, що придбали 

Остаточний 
господар економіки 

1 130,3 Verizon Wireless Inc Сполучені Штати Радіотелефонний зв’язок Vodafone Group PLC Великобританія 

2 42,2 CITIC Ltd Китай Інвестиційний рада CITIC Group Corp Китай 

3 23,1 
Societe Francaise du Radiotelephone 

SA 
Франція Радіотелефонний зв’язок Vivendi SA Франція 

4 15,3 Alliance Boots GmbH Швейцарія Аптеках і магазинах фірмова Alliance Boots GmbH Швейцарія 

5 14,2 Merck & Co Inc Сполучені Штати Фармацевтичні препарати Merck & Co Inc Сполучені Штати 

6 13,9 Beam Inc Сполучені Штати Вин, бренді і коньячних спиртів Beam Inc Сполучені Штати 

7 13,4 Tim Hortons Inc Канада Місця громадського харчування Tim Hortons Inc Канада 

8 11,2 E-Plus Mobilfunk GmbH & Co KG Німеччина Радіотелефонний зв’язок Koninklijke KPN NV Нідерланди 

9 10,0 Grupo Corporativo ONO SA Іспанія Радіотелефонний зв’язок Grupo Corporativo ONO Іспанія 

10 9,1 Concur Technologies Inc Сполучені Штати Програмне забезпечення Concur Technologies Inc Сполучені Штати 

11 9,1 Scania AB Швеція Механічних транспортних засобів Porsche Automobil Німеччина 

12 8,3 InterMune Inc Сполучені Штати Біологічні препарати InterMune Inc Сполучені Штати 

13 7,0 Xstrata Peru SA Перу Мідних руд Glencore Xstrata PLC Швейцарія 

14 6,8 Athlon Energy Inc Сполучені Штати Сирої нафти та природного газу Athlon Energy Inc Сполучені Штати 

15 6,8 Ziggo NV Нідерланди Телевізійні послуги Ziggo NV Нідерланди 

16 5,8 Oriental Brewery Co Ltd Корея, Республіка Солодові напої KKR & Co LP Сполучені Штати 

17 5,7 AS Watson Holdings Ltd Гонконг, Китай Магазини роздрібної торгівлі Hutchison Whampoa Ltd Гонконг, Китай 

18 5,7 Itissalat Al Maghrib SA Марокко Радіотелефонний зв’язок Vivendi SA Франція 

19 5,6 Questcor Pharmaceuticals Inc Сполучені Штати Фармацевтичні препарати Questcor Pharmaceuticals Сполучені Штати 

20 5,4 International Lease Finance Corp Сполучені Штати Обладнання оренда і лізинг, NEC і AIG Сполучені Штати 

21 5,4 Gates Corp Сполучені Штати Гума і пластик шланга і стрічок Onex Corp Канада 

22 5,3 YPF SA Аргентина Нафтопереробка Repsol YPF SA Іспанія 

23 5,2 Verizon Wireless Inc Канада Оператори нежитлових будівель Brookfield Asset Mgmt Канада 

24 5,0 Brookfield Office Properties Inc Великобританія Інструменти управління процесами Invensys PLC Великобританія 
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Як свідчить систематизація транскордонних злиттів і поглинань  на 

суму більше 1 мільярда доларів, що завершені в 2015 році в основному 

транскордонні злиття і поглинання - це особливість стратегій ТНК 

розвинених країн. Слід підкреслити, що дослідження транскордонних злиттів 

і поглинань як інструменту контролю ТНК над територіями присутності 

вельми нечисленні, що також пов'язано з недовгою історією масового 

розвитку даних процесів. При чому в основному дані роботи присвячені 

транскордонним злиттям і поглинанням за участю американських і 

англійських компаній, тому що саме ці дві країни мають найбільший досвід в 

проведенні даних угод і тут статистичні дані найбільш повні.  

Транскордонний фактор в 2011-2015 рр. перш за все забезпечив 

отримання спекулятивних доходів від фінансових злиттів. Статистичні дані 

підтвердили, що лише 7% транскордонних угод мали місце з причини 

фінансової мотивації.  Також систематизуючи роль ТНК у регулюванні 

глобальної економіки слід підкреслити наступні аспекти злиттів і поглинань, 

що характеризувалися такими особливостями: збільшеною роллю 

транскордонних угод по злиттю і поглинанню: ринок корпоративного 

контролю перестав бути «американським», спостерігалося зростання 

значущості європейських та інших розвинених країн; приватизаційні процеси 

в багатьох країнах, що розвиваються, стимулювали зростання 

транскордонних угод по злиттю і поглинанню; високі вартісні показники 

злиттів і поглинань у сфері послуг і, зокрема, у фінансовій сфері і 

телекомунікаційних галузях,  зменшення частки злиттів і поглинань з метою 

швидкого отримання прибутку». В останні два роки спостерігається 

тенденція зниження активності компаній на ринку корпоративного 

контролю,  що дало можливість констатувати: новітня динаміка злиттів і 

поглинань прийшла до свого завершення. Таким чином транскордонні злиття 

і поглинання є саме інструментом координації та управління процесами в 

рамках національних економік, що забезпечують вирішення економічних 

інтересів [280,262]. Наступним аспектом діяльності глобальних корпорацій 
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та  корпоративних альянсів в регулюванні глобальної економіки динаміка 

структури світової торгівлі за сферами діяльності, що представлено на 

риc.2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc.2.12.Динаміка структури світової торгівлі за сферами діяльності [127] 

 

 Як свідчить динаміка структури світової торгівлі за сферами 

діяльності міжнародні корпорації змінюючи економічний ландшафт товарної 

структури міжнародних економічних відносин через експортно-імпортні 

операції координують економічне зростання на територіях присутності. 

Досить згадати місто Детройт яке опинилося в пастці відтоку 

транснаціонального бізнесу.  Основна тенденція в зміні товарної структури 
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міжнародних економічних відносин - скорочення питомої ваги сировини, 

палива, продовольства і збільшення частки продукції обробної 

промисловості. Якщо в 50-х рр. співвідношення цих двох груп було 

приблизно рівним, то сьогодні на сировину, паливо і продовольство припадає 

близько 20% світової торгівлі, а на готові промислові вироби - понад 80%. 

Зменшення частки сировини пояснюється трьома причинами: розширенням 

виробництва і експорту синтетичних матеріалів, переважним використанням 

вітчизняної сировини і збільшенням його первинної переробки в місцях 

видобутку, переходом на ресурсозберігаючі технології. Коливання питомої 

ваги палива, перш за все нафти, в значній мірі залежало від кон'юнктури цін 

на світовому ринку. Інтенсифікація сільського господарства в розвинених 

країнах сприяла збільшенню виробництва продовольства, підвищення 

ступеня самозабезпечення і, як наслідок, відбулося зниження закупівель за 

кордоном [280,262].  

Саме транснаціоналізація економік країн, що розвиваються привели 

до скорочення питомої ваги сільського господарства в структурі ВВП і 

зайнятості населення багатьох країн Азії, Африки і Латинської Америки. 

Через нестачу фінансових ресурсів вони не могли закуповувати 

продовольство в значних обсягах на світовому ринку. При загальному 

збільшенні виробництва продовольства в світі, його питома вага у світовому 

експорті постійно скорочувався. Також завдяки транснаціоналізації постійно 

збільшується експорт промислового обладнання, в тому числі комплектного 

для будівництва підприємств «під ключ», електротехнічного та електронного 

обладнання, автомобілів, побутової техніки. Швидко зростаючий сектор - 

торгівля наукомісткими товарами: комп'ютерами, засобами зв'язку, 

складними електронними приладами та ін. [138 c. 86-90]. 

Наступним аспектом впливу транснаціональних корпорацій на 

процеси управління як на територіях присутності так в глобальній економіці 

в цілому це динаміка зовнішній проектів прямих іноземних інвестицій ТНК, 

по секторах економіки, що представлено на риc.2.13. 
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Рис.2.13. Динаміка зовнішніх проектів прямих іноземних інвестицій ТНК, по 

секторах економіки за період 2005-2016 рр. (в мільйонах доларів) [231,262] 
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та товарних відносин перш за все характеризувались стійкістю отримання 

прямих іноземних інвестицій. Тобто отримання іноземних інвестицій на 

сьогодні для національних економік перетворилось з фактору додаткового 

росту економіки на фактор стійкості на конкурентоздатності. Проте прямі 

іноземні інвестиції спрямовуються на сьогодні тільки в ті країни, що можуть 

акумулювати науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки в 

реальні продукти, про це свідчить  частка бюджетів НДДКР у сукупному 

ВВП, деяких країн світу за 2005 – 2016 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.14. Частка бюджетів НДДКР у сукупному ВВП, деяких країн світу за 

2005 – 2016 рр., у (%) [279,280] 

 

Слід відмітити, що за звітами ЮНКТАД  інвестиційна кон'юнктура 

протягом останніх років мала значні трансформації. Національні економіки, 

що розвиваються розширили свою провідну роль у глобальному припливі. 
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Китай став найбільшим одержувачем у світі ПІІ. Низький рівень потоків в 

розвинені країни зберігалися в 2015 р. Інвестиції країн багатонаціональних 

підприємств  також досяг рекордного рівня: в країни Азії в даний час 

інвестують за кордоном більше, ніж будь-який інший регіон. Дев'ять з 20 

найбільших країн-інвесторів були з  розвинених  країн або країн перехідної 

економіки. Ці країни продовжували купувати у розвинених країн закордонні 

філій у країнах, що розвиваються. Загалом структура потоків прямих 

іноземних інвестицій по регіонах, 2012-2017 роки представлена в табл.2.7. 

 

Таблиця 2.7. 

Структура потоків прямих іноземних інвестицій по регіонах, 2012-2017 роки (%) 

[280,279] 

Потоки ПІІ по регіонах, 2012-2017  роки (%) 

Регіон 
Приплив ПІІ Відплив ПІІ 

2010 2012 2015 2010 2012 2015 

Усі країни світу 100 100 100 100 100 100 

Розвинені країни 50,6 47,3 49,1 73,0 68,2 73,0 

Країни, що розвиваються 43,3 47,1 44,9 22,8 27,6 22,6 

Африка 4,4 3,3 2,8 0,3 0,5 0,2 

Східна і Південно-східна Азія 17,2 22,5 22,0 15,0 16,7 14,2 

Південна Азія 3,5 2,4 2,6 1,4 0,9 0,9 

Західна Азія 5,5 4,4 3,2 1,5 1,1 1,5 

Латинська Америка і Карибський 
басейн 

12,5 14,3 14,2 4,6 8,3 5,9 

Країни з перехідною економікою 6,0 5,6 6,0 4,2 4,2 4,3 

Країни із слабкою в структурному 
відношенні, уразливою і малою 
економікою 

3,8 3,2 3,1 0,4 0,8 0,5 

 

В контексті потоків прямих іноземних інвестицій по регіонах слід 

підкреслити, що основна риса міжнародних корпорацій - глобальність 

операцій. Тому експансія їх здійснюється в світовому масштабі. Їх сукупний 

потенціал цілком порівнянний зі світовим господарством в цілому. 

Основною відмінною характеристикою є наддержавна, наднаціональна 

діяльність, яка надає якісний вплив на всі процеси, що відбуваються в 
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країнах їх розміщення, перш за все економічні і політичні; яка створює і 

управляє над- або позадержавних, над- або міжнаціональними зв'язками і 

відносинами.  Загалом на сьогодні глобальні корпорації, що мають 

наддержавні функції та глобальний рівень розвитку представлені в табл.2.8. 

 

Таблиця 2.8. 
Розподіл топ 20 ТНК за показником ефективності позиціювання в 2017 році 

[67,280] 

 

Вище зазначені корпорації характеризуються не тільки економічною 

складовою, яка надає їм певні переваги у функціонуванні, вище зазначені 

глобальні корпорації все більше інтегруються в політичний вимір 

світогосподарської системи тим самим виконуючи частково функції держави. 

На сьогодні за своїм масштабом діяльності вони перетворились головну 

Назва, країна 

2017 

Позиція 
Оборот Прибуток 

Частка 
прибутку 
в обороті 

млрд.долл. млрд.долл. % 

Apple(США) 19 156,5 41,7 26,65 

Samsung Electronics(Південна Корея) 14 178,6 20,6 11,53 

Volkswagen(Німеччина) 9 247,6 27,9 11,27 

Chevron(США) 11 233,9 26,2 11,2 

Exxon Mobil(США) 3 449,9 44,9 9,98 

Berkshire Hathaway(США) 18 162,5 14,8 9,11 

ENI(Італія) 17 167,9 10 5,96 

Total(Франція) 10 234,3 13,7 5,85 

Royal Dutch Shell(Великобританія) 1 481,7 26,6 5,52 

China National Petroleum(Китай) 5 408,6 18,2 4,45 

Toyota Motor(Японія) 8 265,7 11,6 4,37 

State Grid(Китай) 7 298,4 12,3 4,12 

Wal - Mart Stores(США) 2 469,2 17 3,62 

Japan Post Holdings(Японія) 13 190,9 6,8 3,56 

AXA(Франція) 20 154,6 5,3 3,43 

BP(Великобританія) 6 388,3 11,6 2,99 

Phillips 66(США) 16 169,6 4,1 2,42 

Sinopec Group(Китай) 4 428,2 8,2 1,91 

E.ON(Німеччина) 15 169,8 2,8 1,65 

Glencore Xstrata(Швейцарія) 12 214,4 1 0,47 
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конструкцію всієї сучасної світової економіки. Вони - активні учасники 

формування єдиного політичного простору взаємодії і взаємопроникнення, 

країн, народів, національних економік. Своєю діяльністю сприяють стиранню 

кордонів між економікою і політикою, між внутрішньою і зовнішньою 

політикою держав [262]. Проте вище зазначені транснаціональні утворення 

хоча мають глобальний масштаб діяльності все ж таки також виявляють 

певний географічний контур та розкривають суть трансформаційних 

процесів у формуванні архітектури глобальної економіки. Загалом 

систематизація кількісних показників транснаціоналізації за географічною 

ознакою в 2016р. представлена на риc.2.15. 
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Риc.2.15. Систематизація кількісних показників транснаціоналізації за 

географічною ознакою в 2016р.[1,196] 

Справа в тому, що на сьогодні як свідчить систематизація кількісних 

показників транснаціоналізації за географічною ознакою в 2015 р. саме 

країни першого світу не дивлячись на різноманітні показники міжнародної 

торгівлі мають панівне положення в світовому господарстві. Проте методи 

такого панівного становища докорінно змінилися з періоду другої світової 

війни. Транснаціональні корпорації, здійснюють контроль як над 

національними економіками зокрема так і глобальною економікою в цілому 

за допомогою міжнародних фінансових ринків, що стали на сьогодні для 

проведення міжнародних економічних відносин основною детермінантою 

розвитку. Така теза підкріплена  динамікою показників основних фондових 

індексів світу за період 1950-2015рр., що представлено на риc.2.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc.2.16.Динаміка показників основних фондових індексів світу за період 

1950-2015 рр. [46,279] 
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Таким чином новітні транснаціональні корпорації мають виключні 

інструменти регулювання світових економічних відносин на основі таких 

інструментів як прямі іноземні інвестиції, витрати на ННДКР, купівля або 

продаж дочірніх підприємств та зарубіжних філій, тощо. За допомогою таких 

інструментів ТНК здатні впливати на приплив або відтік робочої сили, 

лібералізації торгової політики як певних країн так і регіонів. Також слід 

підкреслити, що на відміну від міжнародних інституцій та регіональних 

інтеграційних угруповань ТНК на основі маневрування фінансовими та 

валютними ринками здатні регулювати в процеси в глобальній економіці в 

цілому (див. риc.2.17.) 
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Риc.2.17. Інструменти впливу ТНК на регулювання національних економік  

[76 с. 117-125, 54,55] 

Отже, в процесі систематизації акцентів діяльності і значення 

глобальних корпорацій та  корпоративних альянсів в регулюванні 

національних та глобальної економіки на основі обґрунтування базисних 

тенденцій транснаціоналізації виявлено, що на сьогодні транснаціональні 

корпорації контролюють до половини промислового виробництва в світі, дві 

третини міжнародної торгівлі, приблизно 4/5 патентів і ліцензій на нову 

техніку, технології та ноу-хау. Концентрація людських здібностей, науково-

технічного знання і досвіду, а також міжнародна (глобальна) організація 

управління дозволяють ТНК оптимально розміщувати джерела матеріально-

технічного постачання, виробництва і збуту. В силу своєї транснаціональної 

структури вони можуть отримувати вигоду з міжнародних відмінностей в 

діловому циклі, економічній політиці, рівні податків і митних зборів, темпах 

інфляції, ставках заробітної плати, продуктивності, технічних стандартах, 

номенклатурі попиту і т.д. Більш того, вони здатні певною мірою 

згладжувати або підсилювати ці відмінності. Використовуючи сучасні 

системи планування та інформаційні комунікації, беручи до уваги, що саме 

транснаціональні корпорації в більшому ступені є суб'єктами прямого впливу 

на глобальний інформаційний простір, багато хто з них змогли розробити і 

поширити на ряд країн, регіонів і навіть весь світ досить ефективні 

конкурентні стратегії. 
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РОЗЛІД 3.  СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ  

3.1. Застосування державою економічних механізмів регулювання 
міжнародної діяльності корпорацій 

 

Новітній етап державного управління характеризується актуалізацією 

таких термінів як «багатостороння торгова система» що являє собою систему 

взаємних торгових зв'язків всіх країн світу, що виросла на базі міжнародного 

поділу праці і сформована на багатосторонній системі торгово-політичного 

регулювання міжнародних інституцій, що включає і національні компоненти 

державного управління. Державне регулювання у сфері 

зовнішньоторговоельної політики все більше набуває рис міждержавного 

регулювання економіки.  Основним призначенням державних механізмів 

регулювання міжнародної діяльності корпорацій є формування сприятливих 

умов для доступу та просування товарів і послуг на зовнішні ринки, захист 

національних стратегічних та економічних інтересів держави за кордоном, а 

також сприяння засобами та методами цього регулювання, соціально-

економічного розвитку країни, підвищення її конкурентоспроможності в 

світі, забезпечення її національної та економічної безпеки. 

Посилення міжнародної конкуренції та поглиблення регіональної 

інтеграції, стали каталізаторами принципів та інструментів державних 

механізмів регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій яка 

на сучасному етапі придбала ряд нових рис. Новітній період системи органів 

державного управління в Україні відкриває великі можливості для 

дослідження економічних відносин  з іншими державами. Недостатня 

освітленість у вітчизняних і зарубіжних джерелах і науковій літературі 
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проблем взаємозв'язку  дипломатії та механізмів державного управління як 

засобу розвитку співробітництва між державами, економізація зовнішньої 

політики держав на сучасному етапі, зумовили актуальність даної 

проблематики. Тому метою є саме систематизація зарубіжного досвіду 

державних механізмів регулювання міжнародної економічної діяльності 

корпорацій провідних систем державного управління з метою імплементації 

у національні реалії державного управління в Україні. 

Серед систем державного управління на національному рівні, які 

ефективно застосовують та трансформують до умов зовнішнього середовища  

державні механізми регулювання міжнародної діяльності корпорацій 

безперечно необхідно виокремити систему США. Механізми державного 

управління зовнішньоторговельною політикою США мають безперечно 

досить прагматичний характер, та як свідчить практика принесли досить 

багато здобутків. Тому проведемо декомпозицію основних підходів до 

принципів та інструментів, що застосовуються в США в сфері державних 

механізмів регулювання міжнародної діяльності корпорацій. Згідно 

нормативних документів, якими керуються цільові державні органи влади 

при реалізації державних механізмів регулювання міжнародної економічної 

діяльності корпорацій система регулювання міжнародної економічної 

діяльності корпорацій - це застосування всіх інструментів у просуванні 

національних інтересів США з іншими партнерами. Ефективне використання 

державних механізмів регулювання міжнародної економічної діяльності 

корпорацій вимагає розуміння різних інструментів, а також їх функцій. 

Нижче перераховані найбільш поширені та найбільш ефективні засоби 

державного механізму регулювання міжнародної діяльності корпорацій 

США,  що сприяють як внутрішнім так і зовнішнім цілям розвитку 

економіки. 
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По-перше, це використання прямих іноземних інвестицій. Прямі 

іноземні інвестиції (ПІІ): гроші, які інвестовані в компанії, майно або інші 

організації з інших країн.  Перш за все це вигідно приймаючій країні, тому 

що цей інвестор буде сприяти успіху довгострокових операцій. (наприклад: 

американські прямі іноземні інвестиції в Нігерії в 2016 році склали 8,2 млрд. 

дол. США і в основному були зосереджені на видобутку корисних копалин). 

В той же час пряме інвестування як інструмент державних механізмів 

регулювання міжнародної діяльності корпорацій передбачає боргове 

фінансування шляхом залучення компаній або урядів для фінансування 

діяльності через продаж облігацій або позик, що дозволяє контролювати 

певні сектори економіки. 

По-друге, це іноземні портфельні інвестиції: збір різних видів 

інвестицій, що належать певній особі або компанії. Інвестиції здійснюються 

за допомогою цінних паперів без права власності або на основі 

управлінського контролю іноземного суб'єкта. Інвестор отримує вигоду з 

прибутку іноземної компанії, але при бажанні може купити або продати цей 

бізнес. (Наприклад: у 2013 році інтереси США здійснювались шляхом  94% 

портфельних інвестицій в Аргентину).  

По-третє, комерційні кредити, для бізнесу. Кредити як інструмент 

державних механізмів регулювання міжнародної діяльності корпорацій США 

може бути використаний для фінансування бізнесу  або для вітчизняних фірм 

або іноземних підприємств. (Наприклад: Асоціація місцевих економічних 

агентств надає дуже необхідні кредити для малого бізнесу в Камбоджі і 

Лаосі). 

По-четверте, (Private Equity Funds): гроші, що надаються людьми і 

організаціями для інвестицій в приватні компанії. Інвестор отримує 

контрольний пакет акцій іншої фірми, щоб створити цінність в очікуванні 

повернення інвестицій. Це повернення може бути пов'язано з продажем, 
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початковою публічною пропозицією або розподілом прибутковості фірми. Ці 

інвестиції, як правило, довгострокові. (Наприклад: Helios Investment Partners 

недавно зібрав понад 1 мільярд доларів для рекордного фонду прямих 

інвестицій, який буде інвестувати в галузі економіки по всій Африці). 

По-п’яте, синтетичні похідні форми взаємодії. Злиття, тобто 

об'єднання двох або більше компаній в одну.  Іноземна допомога (включаючи 

офіційну допомогу в цілях розвитку): допомога, яка надається  урядами 

більш багатих країн біднішими, зазвичай у вигляді грошей або продуктів 

харчування (наприклад агентство міжнародного розвитку  США виділило 

303,5 млн. дол. США на іноземну допомогу Нігерії в 2016 р.). Грошові 

перекази: гроші, відправлені іноземним працівником назад в свою країну 

(наприклад, грошові перекази, відправлені із США в Аргентинтину ‒  членам 

сімей, оцінюються в межах 1,4-2 млрд. дол. США на рік). 

По-шосте, фонди підприємництва (Enterprise Funds). 

Використовуються для сприяння державним і приватним інвестиціям в 

слаборозвинені країни. Цей тип фінансування виник у зв'язку з необхідністю 

експансивного і швидкого розвитку Східної Європи після краху колишнього 

Радянського Союзу. Як правило, основна увага приділяється просуванню 

малих і середніх підприємств, ці кошти починаються з субсидій, що 

фінансується урядом, який робить фонд більш привабливим для інвесторів. 

(Наприклад: Агентство США з міжнародного розвитку в даний час 

впроваджує Enterprise Funds в Єгипті і Тунісі. Туніський фонд 

підприємництва до сих пір використовує тільки місцеві засоби в розмірі 2,4 

млн. дол. США). 

Також система органів державного управління в сфері державних 

механізмів регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій  

включає додаткові інструменти, які допомагають корпораціям США 

проникати на ринки які мають обмежений доступ. Тобто серед інструментів 
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координуючого характеру слід віднести наступні: по-перше, політичне 

страхування ризиків. Існують ринки для товарів США в кожній країні світу. 

Але при розгортанні діяльності в нестабільних районах корпорації ризикують 

істотними втратами в разі війни, експропріації, націоналізації, військових 

переворотів, порушень громадського порядку і т. і. Кілька урядових установ 

пропонують пом'якшення ризиків в спосіб страхування, який дозволяє 

компенсувати в разі, якщо на операції впливають  раніше згадані порушення 

в стабільності приймаючої країни. Без цієї функції безпеки багато з цих 

ринків забезпечить занадто великий ризик для фірм США дослідити 

можливості. 

По-друге,  гарантії позик. Так само, як компанії США мають 

застереження щодо ведення бізнесу в певних більш ризикованих областях, 

банки, які надають їм кредити, мають таку ж заклопотаність. Малі 

підприємства зазвичай стикаються з труднощами  отриманням кредиту для 

фінансування замовлення просто тому, що їх банк побоюється закордонного 

клієнта. У цих ситуаціях після проведення «due diligence» агентства США 

надають гарантії по кредитах, з тим щоб експортер міг отримати фінансові 

кошти, необхідні для виходу на нові ринки. По-третє, центри допомоги  

експорту. Це ініціатива Міністерства торгівлі США спрямована на те, щоб 

надавати послуги зовнішньої зв'язку та обслуговування для експортерів 

США. Є фахівці з міжнародної торгівлі, розташовані по всій території 

Сполучених Штатів і Пуерто-Ріко. Центри допомагають підприємствам 

США, які є новими для експорту, хочуть перейти на додаткові експортні 

ринки або хочуть збільшити свою частку ринку на існуючих ринках. По-

четверте, зворотні торгові місії.  Цей інструмент державних механізмів 

регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій акцентує увагу 

залучення закордонних покупців в Сполучені Штати в очікуванні майбутніх 

закупівель, щоб спостерігати за розробкою, виготовленням, демонстрацією і 
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експлуатацією продуктів і послуг США, які можуть допомогти їм досягти 

своїх цілей розвитку. Ці стратегічно заплановані місії також надають відмінні 

можливості для підприємств США встановлювати або покращувати 

відносини. По-п’яте, глобальний саміт підприємництва: вперше оголошений 

президентом Б. Обамою під час виступу в Каїрі в 2009 році, Глобальний 

саміт підприємництва (ГЕС) виріс за п'ять років, і став найбільшим засобом 

підключення потенціалу започаткування інвестиційних проектів з планами  і 

наставництвом. Державні і приватні ресурси є партнерами в підтримку 

перспективних ініціатив в області науки, техніки і соціального 

підприємництва. Зазначена мережа підтримується на щорічних самітах, 

онлайн-платформах і програмою «Президентські посли для глобального 

підприємництва», в рамках якої деякі з кращих підприємців Америки 

виїжджають за кордон в якості наставників. По-шосте, двосторонні 

торговельні угоди: залучення або вплив на дві різні організації, країни. 

Сполучені Штати уклали двосторонню торговельну угоду з В'єтнамом в 

грудні 2001 року. За рахунок цього В'єтнам отримав доступ до ринків США. 

По-сьоме, багатосторонні торговельну угоди. Участь декількох різних 

країнах, організаціях і т. і. 

Використання США зазначених державних механізмів регулювання 

міжнародної діяльності корпорацій, що акцентує увагу на створенні 

глобальної економічної системи шляхом поєднання приватних та державних 

інституцій дає визначальний ефект. Користь від торгівлі також може стати 

зобов'язанням, оскільки всі країни залежать від глобальної економічної 

системи. На сьогодні США побудували таку розгалужену систему де 

економіки які ведуть себе всупереч прийнятим міжнародним законам і 

цінностям, можуть лишитися ізольованими від ринків. Це може викликати 

непорозуміння їх громадяни, підприємств, фінансових установ та військових 

сил. Сполучені Штати і їх союзники можуть використовувати цей важіль для 
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впливу на ворожі країни без використання режиму реторсії. Ефективність 

інструментів та державних механізмів регулювання міжнародної економічної 

діяльності корпорацій США можна підтвердити, географічним розподілом 

ТНК за 2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.1. Динаміка географічного розподілу рейтингу найбільших ТНК за 

2014-2017 рр. [269] 

Наступною країною яка характеризується значним рівнем 

продуктивності системи державного регулювання міжнародної економічної 

діяльності корпорацій, що з огляду на наявні компетенції органів державної 

влади є Китай. Китайська система регулювання міжнародної економічної 

діяльності корпорацій і багатосторонні економічні режими  - це нова 
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концепція в Китаї. У широкому сенсі система регулювання міжнародної 

економічної діяльності корпорацій є інструментом для обговорення 

транскордонних економічних проблем між національними урядами з 

економічних питань, включаючи експорт, імпорт, інвестиції, допомогу,  та 

навколишнє середовище, права власності і т.і. Протягом більшої частини 

сучасної політичної та економічної історії Китаю система регулювання 

міжнародної діяльності корпорацій була розмита загальною практикою 

дипломатії. Як країна Китай відкриває глобальну економічну інтеграцію, 

однак вона тільки в останні роки стала більш усвідомлювати складні 

політичні наслідки, заплутані економічними транзакціями, такі як політичні 

ризики, пов'язані з транскордонними фінансовими вкладеннями. Зокрема, з 

погляду Китаю система регулювання міжнародної економічної діяльності 

корпорацій повинна мати вирішальне значення для економічного зростання і 

національного розвитку. Існуюча система органів державного управління в 

сфері державних механізмів регулювання міжнародної економічної 

діяльності корпорацій полегшує доступ на зовнішні ринки, сприяє залученню 

іноземних капіталів і заохочує китайські підприємства до венчурних 

інвестицій в глобальну економіку.  

Загальні підходи системи органів державного управління в Китаї 

акцентують увагу саме на багатосторонніх торгових режимах. До різних 

типів багатосторонніх торгових режимів відносяться міжнародні економічні 

організації такі як Організація Об'єднаних Націй (ООН), Світова Організація 

Торгівлі (СОТ), міжнародні економічні конвенції, такі як РКЗК ООН і Базель 

(1,2,3) та інші договори і угоди за участю трьох або більше сторін. 

Багатосторонні торгові режими служать найважливішим функціональним 

потребам міжнародної політичної економії в якості наглядача 

транскордонної економічної діяльності та в якості посередника 

багатосторонніх економічних переговорів. Система органів державного 

управління акцентує увагу на тому, що  хоча національні держави в 

кінцевому рахунку встановлюють і підтримують діяльність таких угод, проте 
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одна країна не може надавати незалежний вплив. Наприклад, СОТ має певні 

права контролювати торговельну діяльність своїх держав-членів. Класичним 

прикладом є щорічний огляд здійснення Китаєм своїх зобов'язань в рамках 

СОТ в перші вісім років після приєднання. Оскільки заходи організовуються 

за допомогою договорів, вони є важливим джерелом формального 

міжнародного економічного права.  

Орієнтовний погляд Китаю на багатосторонні торгові режими виник з 

трьох переконань. Китаю подобається той факт, що багатосторонні торгові 

режими близькі до їх національних інтересів і що вони дозволяють 

державам-членам частково відмовитися від своїх двосторонніх зобов'язань. 

Гнучкість дозволяє Китаю легко адаптуватися і до вимог багатосторонніх 

систем. По-перше, членство в багатосторонніх торгових угодах допомагає 

Пекіну в їх зусиллях по здійсненню економічних і політичних реформ у 

багатьох секторах і інститутах, включаючи державну адміністрацію і 

бюрократію, державні підприємства і приватні підприємства. Інтегрувавши 

внутрішнє державне управління з міжнародними правилами торгівлі, які на 

сьогодні продиктовані СОТ та ООН, Китай зміг виправдати внутрішні 

реформи як необхідність адаптуватися до міжнародного ринку. По-друге, 

встановлення більш тісних зв'язків з в рамках багатосторонніх торгових угод 

є частиною інтересу Китаю до збереження стабільної міжнародної 

обстановки, що сприяє її внутрішнім цілям розвитку. І додатковий стимул - 

це створення репутації [165]. 

В широкому розумінні інструменти державних механізмів 

регулювання міжнародної діяльності корпорацій Китаю окрім участі в 

багатосторонніх торгових угодах зводяться до наступних. По-перше, це 

дипломатичні місії (Shuttle diplomacy proximity talks). По-друге, це неофіційні 

методи ведення переговорів. Неофіційні методи ведення переговорів є 

звичайними практиками та звичаями, які можуть приймати форму 

неофіційного пленарного засідання.  
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По-третє, це введення бонусних платежів. Суть цього інструменту 

державних механізмів регулювання міжнародної економічної діяльності 

корпорацій зводиться до економічної і технічної допомоги в обмін на 

прийняття зобов'язань. Ефективність цього інструменту має досить важливе 

значення відносно новітньої діяльності СОТ та Китаю, такий був аргумент, 

зроблений під час тривалих переговорів Китаю про вступ до СОТ. Вони 

обговорили вид допомоги, яку може отримати Китай в результаті членства в 

СОТ, але Китай також повинен був зробити більш глибокий набір зобов'язань 

щодо реформ [165].  

Наступною країною, яка визначається результативною системою 

державного регулювання міжнародної діяльності корпорацій, є Німеччина. В 

рамках узагальнення підходів державного управління до державних 

механізмів регулювання міжнародної діяльності корпорацій необхідно 

розглянути ті інструменти, за допомогою яких успіхи німецької економіки 

просуваються за кордон. Адже саме поєднання оптимальної організаційної 

форми і налагоджених інструментів створюють той ефективний механізм 

державних механізмів регулювання міжнародної економічної діяльності 

корпорацій, який визначає лідируючі позиції Німеччини на світовій арені. 

Німецькі компанії значно залучені в міжнародний поділ праці і ринок 

капіталу. Про це свідчать наступні факти: Німеччина є другим після Китаю 

експортером в світі; експорт становить більше третини ВВП Німеччини. Як 

наслідок, кожен третій євро, зароблене німецькою економікою, зароблено за 

кордоном; кожне друге робоче місце створено для виробництва товарів і 

послуг, спрямованих на зовнішні ринки. Таким чином, розвиток зовнішньої 

торгівлі і міжнародних інвестицій є одним з найбільш важливих умов 

зростання економіки і забезпечення зайнятості. Рівень інтеграції німецької 

економіки в світову економіку постійно зростає, чому сприяють такі 

чинники, як глобалізація, інтеграційний процес в ЄС і зростання 

користування євро в міжнародних розрахунках.  
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Завданням держави тут є використання двосторонніх і многосторонніх 

державних механізмів регулювання міжнародної економічної діяльності 

корпорацій, у тому числі  в ЄС, ОЕСР, СОТ, для створення рамкових умов, 

які забезпечують, наскільки це можливо, вільну конкуренцію і усунення 

бар'єрів для виходу німецьких компаній на іноземні ринки. Крім того, 

міжнародна конкурентоспроможність відіграє значну роль і в зовнішній 

політиці в цілому, так як торгівля і економічні зв'язки створюють атмосферу 

довіри і таким чином допомагають підтримувати стабільність в міжнародних 

відносинах. Для забезпечення цих цілей Федеральний уряд Німеччини 

проводить спеціальну зовнішньоторговельну і інвестиційну кампанію, яка 

була розроблена в 2003 році, а потім в 2010 адаптована з урахуванням 

кризових явищ у світовій економіці. В рамках Федерального уряду 

Німеччини Міністерство іноземних справ безпосередньо залучено в розробку 

відповідних міждержавних угод з державних механізмів регулювання 

міжнародної економічної діяльності корпорацій, що містить супровід 

конкретних угод, а також аналіз ефективності застосовуваних інструментів. 

Федеральний уряд використовує широкий набір традиційних і нових 

інструментів державних механізмів регулювання міжнародної економічної 

діяльності корпорацій, серед яких слід виділити наступні. 

По-перше, це двосторонні договори про захист інвестицій. 

Застосування цих інструментів надає інвесторам в країни, що розвиваються і 

країни з перехідною економікою найкращі можливості з правового захисту. 

Станом на травень 2016 р, діє 126 договорів. Наявність такого договору є 

умовою отримання інвестиційних гарантій. Інвестиційні гарантії надаються 

органами державної влади з метою підтримки інвестицій німецьких 

підприємств за кордон. Страхуються політичні ризики в країнах, що 

розвиваються, і країнах з перехідною економікою. Крім того, отримання 

урядових гарантій сприяє отриманню більш високих міжнародних рейтингів 

німецькими підприємствами і як наслідок, підвищує їх міжнародну 

конкурентоспроможність. 
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По-друге, це експортні кредитні гарантії. ФРН надає експортерам і 

кредитним організаціям гарантійне покриття за ризиками їх іноземних 

операцій (торговельні та політичні ризики). Близько 75% виданих гарантій 

доводиться на операції з  країнами з перехідною економікою. Видача 

гарантій регулюється Директивою Федерального міністерства економіки та 

технології за експортними гарантіями від 1983 р. Бюджетна відповідальність 

за виконання експортних гарантій лежить на Федеральному уряді ФРН. Для 

розробки базових умов страхового покриття і правил видачі гарантій 

утворений Міжміністерський комітет, до якого входять представники 

Міністерства економіки та технології, Міністерства фінансів, Міністерства 

закордонних справ, Міністерства економічного співробітництва і розвитку. 

Таким чином, комерційні проекти німецьких компаній за кордоном, з одного 

боку, підтримуються державною, але одночасно проходять узгодження на 

предмет їх відповідності зовнішній політиці держави. Особлива увага 

приділяється при видачі експортних гарантій середнім і малим 

підприємствам, так як для них це, як правило, єдина можливість виходу на 

міжнародний ринок і отримання контрактів за кордоном.  

По-третє, це використання міжнародних та регіональних інститутів 

розвитку. Федеральний уряд Німеччини бере участь в діяльності 

міжнародних економічних організацій системи ООН (МВФ, Світовий банк), 

Європейського фонду розвитку, регіональних банків розвитку. Їх діяльність 

спрямована на фінансування інвестиційних проектів в країнах, що 

розвиваються. Наведемо трохи статистики по фінансовій участі Німеччини в 

міжнародних організаціях у 2016 році в контексті інструментів державних 

механізмів регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій:  

група Світового банку - 457 млн. євро; програма розвитку ООН (UNDP) - 34 

млн. євро; фонд ООН для діяльності в галузі народонаселення (UNFPA) - 18 

млн. євро, "сьоме місце за розміром вкладу в бюджет; всесвітня продовольча 

програма ООН (WFP) - близько 23 млн. євро, восьме місце за розміром 

вкладу в бюджет; всесвітня організація охорони здоров'я (WHO) - 55,2 млн. 
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євро; програма ООН з навколишнього середовища (UNEP) - 6,1 млн. євро на 

2016 рік. Але Німеччина не тільки підтримує діяльність міжнародних 

організацій фінансовими засобами, а й бере активну участь у виробленні 

стратегії їх діяльності, розробці різних програм і реалізації намічених цілей. 

Постійні представники ФРН присутні в наглядових та виконавчих органах 

більшості міжнародних організацій, включаючи ООН і її спеціалізованих 

агенцій, Всесвітній банк, Міжнародний валютний фонд, регіональні банки 

розвитку. Вони виступають в якості провідників політики Німеччини на 

міжнародній арені. ФРН також підтримує і діяльність неурядових 

міжнародних організацій. Вищезазначені важелі в останні роки досить 

активно застосовуються при реалізації державних механізмів регулювання 

міжнародної економічної діяльності корпорацій.  

По-четверте, поряд з традиційними інструментами державних 

механізмів регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій в 

останні роки активний розвиток отримав маркетинг наявних у країні 

порівняльних переваг. Цю форму державних механізмів регулювання 

міжнародної діяльності корпорацій слід визначити як іміджеву дипломатію, 

яка, як і інші форми державних механізмів регулювання міжнародної 

діяльності корпорацій, спрямована на вирішення завдання по «просуванню 

національної економіки» за кордоном, але має специфічний інструментарієм. 

Іміджева дипломатія включає в себе комплекс заходів по створенню 

позитивного іміджу країни за кордоном: як виробника якісних товарів і 

послуг;  як місця для ведення бізнесу. Ці заходи спрямовані на розвиток 

економіки всередині країни, залучення іноземних інвестицій, створення 

нових робочих місць. Інструменти іміджевої політики  державних механізмів 

регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій є одними з 

нових і одними з найбільш перспективних. Німеччина активно використовує 

їх у своїй зовнішньоекономічній політиці. Динамічний розвиток і 

ефективність ставить німецьку економіку в «перший ешелон» провідних 

індустріально розвинених країн. Але такий стан став результатом продуманої 
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державної  політики. Держава грає в створенні і підтримці комплексу заходів 

іміджевої дипломатії головну роль. В Німеччині функціонує ринкова 

економіка, в якій ініціативи бізнесу, в тому числі і в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності, займають центральне місце. Державні 

заходи підтримки не можуть замістити собою власні зусилля бізнесу. Проте, 

в силах держави створити відповідні базові умови для економічної 

активності, які будуть допомагати національним підприємствам знаходити 

ринки збуту за кордоном і стимулювати залучення іноземних інвестицій в 

країну. На Міністерство закордонних справ в даному випадку покладено 

функції політичного координатора, функції з підтримки зв'язків за кордоном і 

радника. Завдання з підтримки німецької економіки за кордоном є одною з 

ключових.  

Наступним прикладом, держави яка характеризується визначальним 

рівнем результативності державного регулювання міжнародної діяльності 

корпорацій є Японія. Система регулювання міжнародної економічної 

діяльності корпорацій являє собою найважливіший напрям 

зовнішньополітичної діяльності Японії. Її значення настільки серйозно що, в 

кінці 70-х років міністр закордонних справ, С. Окіта зазначив: «90% всієї 

дипломатичної роботи складається з економічних питань». Як відомо, 

залежність Японії від зарубіжних ринків надзвичайно сильна. Швидкий 

розвиток економіки, що супроводжувався інтенсивним нарощуванням 

експортної експансії, призвів до різкого загострення протиріч Японії з двома 

іншими центрами імперіалістичного суперництва - США і країнами Західної 

Європи.  Одним з основних напрямків японської  торгової політики стає 

прагнення Японії підвищити свою політичну роль на міжнародній арені, 

привести її у відповідність з тим місцем, яке вона займає в світовому 

господарстві. Формування торгової політики Японії, являє собою 

надзвичайно складний процес, до якого залучені як офіційні державні 

інститути - парламент, уряд, міністерства, так і правляча ліберально-

демократична партія і організації монополістичного капіталу.  
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Таблиця 3.1. 

Узагальнення зарубіжного досвіду в сфері державного регулювання 

міжнародної діяльності корпорацій [234] 

Країни Характеристика державного управління  

СШ
А

  

Використання прямих іноземних інвестицій. Прямі іноземні інвестиції (піі): гроші, 
які інвестовані в компанії, майно або інші організації з інших країн. 
Іноземні портфельні інвестиції: збір різних видів інвестицій, що належать певній 
особі або компанії. Інвестиції здійснюються за допомогою цінних паперів без 
права власності або на основі управлінського контролю іноземного суб'єкта 

Комерційні кредити, для бізнесу. Кредити як інструмент державних механізмів 
регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій сша може бути 
використаний для фінансування бізнесу  або при вітчизняних фірм або іноземних 
підприємств 

(Private Equity Funds): гроші, що надаються людьми і організаціями для інвестицій 
в приватні компанії. Інвестор отримує контрольний пакет акцій іншої фірми, щоб 
створити цінність в очікуванні повернення інвестицій. 
Синтетичні похідні форми взаємодії. Злиття, тобто об'єднання двох або більше 
компаній-компаній в одну.  Іноземна допомога (включаючи офіційну допомогу в 
цілях розвитку): 
Фонди підприємництва (Enterprise Funds). Використовуються для сприяння 
державним і приватним інвестиціям в слаборозвинені країни. 

Ки
та

й 

Членство в багатосторонніх торгових угодах допомагає Пекіну в їх зусиллях по 
здійсненню економічних і політичних реформ у багатьох секторах і інститутах, 
включаючи державну адміністрацію і бюрократію, державні підприємства і 
приватні підприємства 

Неофіційні методи ведення переговорів. Неофіційні методи ведення переговорів є 
звичайними практиками та звичаями, які можуть приймати форму неофіційного 
пленарного засідання. 
Це введення бонусних платежів. Суть цього інструменту державних механізмів 
регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій зводиться до 
економічної і технічної допомоги в обмін на прийняття зобов'язань. 

Н
ім

еч
чи

на
 

Двосторонні договори про захист інвестицій. Застосування цих інструментів надає 
інвесторам в країни, що розвиваються і країни з перехідною економікою найкращі 
можливості з правового захисту. 
Експортні кредитні гарантії. Німеччина надає експортерам і кредитним 
організаціям гарантійне покриття за ризиками їх іноземних операцій (торговельні 
та політичні ризики). 
Використання міжнародних та регіональних інститутів розвитку. 
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Яп
он

ія
 

Регіональна інтеграція, мікроекономічна державне регулювання міжнародної 
економічної діяльності корпорацій  

 

Прийняття рішень з тих чи інших зовнішньоекономічних питань 

досягається в результаті компромісів і гострої боротьби між різними 

учасниками цього процесу. В контексті використання інструментів 

державних механізмів регулювання міжнародної діяльності корпорацій в 

Японії найбільш активно застосовуються наступні підходи: діяльність 

громадських (недержавних) організацій; структурна політика і двосторонні 

угоди з торгівлі та інвестицій; діяльність міжнародних організацій. Також в 

системі державного регулювання міжнародної економічної діяльності 

корпорацій виділяються два рівня: мікроекономічний і макроекономічний. 

Так в першому випадку увага акцентується на підтримці та просуванні 

інтересів конкретних підприємств, тобто полягає в індивідуальних діях 

конкретних акторів на мікроекономічному рівні. Макроекономічна  торгова 

дипломатія просуває інтереси цілої держави в питаннях інтеграції економіки 

Японії. 

Отже, в процесі систематизації зарубіжного досвіду  в сфері 

державних механізмів регулювання міжнародної діяльності корпорацій було 

обґрунтовано наступні результати які характеризуються значним рівнем 

новизни.  По-перше, в результаті авторського аналізу виявлено, що  захист і 

просування економічних інтересів є найважливішими компонентами 

зовнішньополітичного курсу в забезпеченні національних інтересів будь-якої 

держави. В першу чергу, це відноситься до великих країн з найбільш 

розвиненими і інтегрованими в світовий ринок економіками. Саме 

економічні фактори чинять найбільш серйозний вплив на формування 

державних механізмів регулювання міжнародної діяльності корпорацій. 

Пріоритетність завдань державних механізмів регулювання міжнародної 

діяльності корпорацій варіюється в залежності від конкретних економічних 
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умов кожної країни. У змісті державних механізмів регулювання 

міжнародної діяльності корпорацій за останні десятиліття відбулися якісні 

зміни: від прямого обслуговування поточних і перспективних інтересів 

національної торгівлі та інших секторів бізнесу відзначений перехід до 

управління цими процесами на національному рівні, а через механізм 

співпраці - також на міжнародному і навіть на глобальному рівні. По друге на 

основі авторського дослідження виявлено, у світі склалася практика, коли 

саме зовнішньополітичні відомства беруть на себе активну роль з просування 

економічних інтересів держави та конкретних національних компаній в 

міжнародних стосунках. Дану модель слід визнати найбільш ефективною. У 

сучасних умовах саме держава здатна найбільш ефективно захищати 

корпоративні інтереси національного бізнесу на міжнародній арені. Разом з 

цим не варто забувати і про необхідність контролю національних компаній в 

їх діяльності за кордоном з метою мінімізації ризику нанесення шкоди 

іміджу всієї країни через дії конкретного господарюючого суб'єкта. Як 

свідчить узагальнення підходів до державного управління торговою 

політикою серед передових країн глобалізація світової економіки висуває 

перед системою регулювання міжнародної діяльності корпорацій нові 

завдання, вимагає активізації на всіх напрямках міжнародного економічного 

розвитку як співпраці, так і конкурентного протистояння. Слід враховувати 

зниження ролі двосторонніх торгово-економічних зв'язків. Головним 

напрямком державних механізмів регулювання міжнародної економічної 

діяльності корпорацій в умовах глобалізації стає участь в міжнародних 

організаціях універсального і регіонального характеру. Сучасні процеси в 

світовому господарстві ведуть до розширення напрямків і ускладнення форм 

багатосторонньої державних механізмів регулювання міжнародної 

економічної діяльності корпорацій, глобалізації та універсалізації даної 

проблематики. Створювані інститути і механізми глобального партнерства в 

інтересах сталого розвитку є якісно новий етап еволюції багатосторонньої 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 
співпраці державних механізмів регулювання міжнародної діяльності 

корпорацій, заснованої на концепції мережевої дипломатії. 

Систематизація механізмів державного регулювання міжнародної 

діяльності корпорацій провідних країн світу в контексті об’ємів міжнародної 

торгівлі свідчить, що успішність зовнішньоекономічної діяльності на 

сьогодні базується саме на багатосторонніх угодах, які в свою чергу 

реалізуються через міжнародні урядові та неурядові організації такі як 

СОТ,ООН, МВФ та інші. В рамках таких дипломатичних майданчиків, 

реалізуються заходи, державних механізмів регулювання міжнародної 

діяльності корпорацій в яких національні уряди  формують коаліції та центри 

взаємних інтересів завдяки ефективній системі комунікації яка на відміну від 

двосторонньої системи реалізації державних механізмів регулювання 

міжнародної діяльності корпорацій дозволяє системно інтегруватися на 

зарубіжні ринки. В таких умовах подальше дослідження механізмів 

державного регулювання міжнародної діяльності корпорацій в Україні має 

значний інтерес і практичну цінність з огляду на новітні події в національній 

економіці, які відбуваються з наростаючою силою. Справа в тому, що 

вітчизняна система регулювання міжнародної економічної діяльності 

корпорацій, яка функціонує в Україні має не досить продуктивний підхід з 

огляду на зарубіжний досвід державного регулювання міжнародної 

діяльності корпорацій таких країн як Сполучені Штати Америки, Японія, 

Китай. Проте як свідчить авторське дослідження саме інтеграція до 

міжнародних інституцій з торгово-економічною направленістю є 

мейнстрімом сучасних підходів до державного регулювання міжнародної 

діяльності корпорацій. В таких умовах саме подальший розвиток зазначеної 

проблематики на основі аналізу стану функціонування системи органів 

державного регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій в 

Україні має значний інтерес.  
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3.2. Інтеграція механізмів державного регулювання діяльності 
корпорацій та системи  міжнародних інститутів 

 

Проблематика функціонування та результативності державних 

механізмів регулювання міжнародної діяльності корпорацій в Україні як 

проблема представляється в даний час особливо актуальною у зв'язку з 

розвитком процесів глобалізації, яка справедливо вважається основною 

тенденцією сучасності. Поглиблення інтеграції українських підприємств та 

корпорацій у світову економіку  також супроводжується зростанням їх 

відкритості та одночасно посиленням вимог до забезпечення національних 

інтересів, сталого розвитку та економічної безпеки країни. Процеси 

глобалізації, що охоплюють багато сторін суспільної життя, і серед них в 

першу чергу економічні, мають двоякий характер. З одного боку, ці процеси 

відкривають нові перспективи для прискорення зростання господарства та 

підвищення добробуту населення, в чому зацікавлені всі країни, а з іншого - 

посилюють невизначеність і нестабільність у світовому господарстві, 

надають розвинутим країнам, перш за все країнам-лідерам, значно більші 

можливості для отримання переваг, ніж менш розвинутим. 

Вище зазначені тези викликають необхідність не тільки 

удосконалення традиційних інструментів міжнародного співробітництва, а й 

активізацію пошуку нових інструментів державного управління, адекватних 

новим умовам економічної взаємодії держав. З розвитком глобалізації 

швидко зростають масштаби зовнішньоекономічних зв'язків, збільшується 

число їх безпосередніх учасників, оновлюються і ускладняються форми цих 

зв'язків. В умовах функціонування ринкового господарства з посиленою 

міжнародною конкуренцією все частіше виникають загальні проблеми, що 

вимагають спільних пошуків рішення, а також конфлікти, які можуть бути 

врегульовані лише на регіональному та багатосторонньому рівні. Колективні 

зусилля учасників міжнародних організацій та форумів дозволяють за 
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допомогою економічних та державних механізмів регулювання міжнародної 

діяльності корпорацій знайти компроміси між урядами в інтересах всіх або 

більшості членів світової спільноти, залучити нові країни для співпраці з 

вигодами від використання міжнародних механізмів та процедур, 

мінімізувати несприятливі наслідки, що виникають у зв'язку з діяльністю 

міжнародних корпорацій як монополістів. 

Державне управління процесами на основі нових механізмів 

регулювання міжнародної діяльності корпорацій відрізняється динамізмом, 

розширенням і ускладненням інструментарію, та високою мобільністю 

територіальних конфігурацій. Різні виміри державного регулювання 

міжнародної економічної діяльності корпорацій – багатосторонній, 

регіональний, міжрегіональний, інтеграційний, двосторонній - все більш 

тісно взаємодіють і доповнюють один одного, створюючи сприятливі 

можливості для ефективного забезпечення національних інтересів. В таких 

умовах визначення стану функціонування та результативність державних 

механізмів регулювання міжнародної діяльності корпорацій в Україні на 

основі компаративного аналізу з іншими країнами має значний інтерес та 

практичну цінність з огляду на проблеми розробки результативних заходів 

щодо удосконалення як законотворчих ініціатив в державотворенні, так і 

практичних рекомендацій. 

Для визначення стану функціонування та результативності державних 

механізмів регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій в 

Україні нами було виділено наступні напрями, що характеризують найбільш 

важливі аспекти державних механізмів регулювання міжнародної 

економічної діяльності корпорацій в Україні: участь у міжнародних 

організаціях;  економічне співробітництво; представництва міжнародних 

структур та організацій в Україні; двостороннє співробітництво. Проте перш 

за все слід зазначити, що стан функціонування державних механізмів 
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регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій в Україні 

залежить від інституційного контексту, що представлений на рис.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.2. Система державних механізмів регулювання міжнародної діяльності 

корпорацій в Україні 

Першим і вкрай важливим виміром результативності державних 

механізмів регулювання міжнародної діяльності корпорацій в України  є 
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участь у міжнародних організаціях. Україна бере активну участь у всіх 

напрямках діяльності ООН, найважливішими з яких є підтримання 

міжнародного миру та безпеки та зміцнення верховенства права у 

міжнародних відносинах, розвиток співробітництва у вирішенні проблем 

соціально-економічного та гуманітарного характеру, забезпечення прав 

людини [4].  

Україна є учасницею більшості універсальних міжнародних 

договорів, депозитарієм яких виступає Генеральний секретар ООН. За час 

свого членства в ООН Україна тричі обиралася непостійним членом Ради 

Безпеки (1948-1949, 1984-1985, 2000-2001 рр.), шість разів - членом 

Економічної і Соціальної Ради (востаннє на період 2010-2012 рр.). 

Кандидатуру України висунуто на обрання до складу непостійних членів 

Ради Безпеки ООН на період 2016-2017 рр. (за час членства в ООН Україна 

тричі була обрана непостійним членом РБ ООН: 1948-1949, 1984-1985, 2000-

2001 рр.), до складу Ради ООН з прав людини на період 2018-2020 рр. 

(Україна двічі була обрана членом РПЛ ООН 2006-2008, 2008-2011 рр.), до 

складу Економічної і Соціальної Ради ООН на період 2019-2021 рр. (вшосте 

Україна входила до складу ЕКОСОР у 2010-2012 рр.). 

Україна є членом наступних керівних органів ООН та спеціалізованих 

установ системи ООН: Комісії ООН з права міжнародної торгівлі 

(ЮНСІТРАЛ) (2010-2014 рр.), Комісії із соціального розвитку (2012-2015 

рр.), Комісії з наркотичних засобів (2012-2015 рр.), Комітету з внесків (2013-

2015 рр.), Виконавчої ради Структури ООН з питань гендерної рівності та 

розширення прав і можливостей жінок «ООН-Жінки» (2011-2013 рр.), 

Комітету з інформації (2013-2014 рр.), Ради Організації ООН з промислового 

розвитку (ЮНІДО) (2010-2013 рр.), Адміністративної ради та Ради поштової 

експлуатації Всесвітнього поштового союзу (2013-2016 рр.), Програмного та 

бюджетного комітетів Всесвітньої організації інтелектуальної власності 

(ВОІВ). Постійний представник України при ООН обраний Головою 
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Шостого комітету (правові питання) 67-ї сесії ГА ООН (2012-2013 рр.), 

Україна Віце-головує в Асамблеї Міжнародної морської організації, 

представник нашої держави входить до складу Міжнародного трибуналу з 

морського права (2011-2021 рр.) [15]. 

Представники України також входили до складу керівних органів, 

Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (Рада ФАО), 

Всесвітньої продовольчої програми ООН (Виконавча Рада ВПП). Україна 

бере участь у діяльності Європейської економічної комісії ООН, діяльність 

якої спрямована на зміцнення регіонального співробітництва у сфері 

енергетики, транспорту, екології, економічної інтеграції. ЄЕК ООН є для 

нашої країни одним із важливих джерел технічної допомоги у вищевказаних 

галузях. На періоди 2002 – 2003 та 2007 – 2008 рр. Постійний представник 

України у Женеві обирався заступником Голови ЄЕК ООН. Представники 

України працюють у складі Бюро комітетів ООН: екологічної політики 

(КЕП) та сталої енергетики (КСЕ) [47]. 

Здійснюється ефективна взаємодія України зі спеціалізованими 

установами ООН з багатьох питань глобального порядку денного, 

включаючи боротьбу з бідністю, охорону навколишнього середовища, 

вдосконалення системи охорони здоров‘я тощо. Важлива роль у здійсненні 

цієї взаємодії належить Офісу ООН в Україні (www.un.org.ua), який 

забезпечує реалізацію проектів Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН), 

активно співпрацюючи з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, 

Міністерством екології та природних ресурсів, Міністерством у справах сім‘ї, 

молоді та спорту, іншими українськими відомствами. Крім ПРООН, Офіс 

координує діяльність в Україні Всесвітньої організації охорони здоров‘я 

(ВООЗ), МАГАТЕ, МОП, Управління Верховного комісара ООН у справах 

біженців (УВКБ), Об‘єднаної програми ООН з питань ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС), 

Управління ООН з наркотиків і злочинності, ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ. На 

окрему увагу заслуговує ґрунтовна робота, що здійснюється українською 
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стороною на різних напрямках співробітництва з МАГАТЕ. Одним із 

актуальних завдань цього співробітництва є налагодження взаємодії у 

«трикутнику» Україна – ЄС – МАГАТЕ в рамках інтеграції енергетичних 

просторів. Важливою для української сторони подією буде головування 

представника України на Другій сесії Підготовчого комітету Оглядової 

конференції 2010 року держав-сторін Договору про нерозповсюдження 

ядерної зброї, яка відбудеться під егідою МАГАТЕ. Завдяки послідовній та 

виваженій позиції України в ООН та інших міжнародних організаціях, наша 

країна отримує значну технічну допомогу з боку спеціалізованих установ 

ООН, її фондів та програм. На сучасному етапі міжнародного 

співробітництва все більше уваги приділяється сільському господарству, в 

тому числі, в контексті вирішення продовольчих, соціальних та екологічних 

проблем. Працюючи у складі п‘яти комітетів та трьох комісій ФАО, 

українська сторона безпосередньо залучається до прийняття рішень у цій 

важливій сфері. Суттєвою перевагою співробітництва з ФАО є отримання 

Україною технічної допомоги для розвитку пріоритетних галузей АПК [46]. 

Працюючи в робочих органах міжнародних організацій, українські 

фахівці беруть безпосередню участь у розробці рішень Внутрішньо 

європейської організації податкових адміністрацій, Гаазької конференції з 

міжнародного приватного права, Егмонтської групи підрозділів фінансової 

розвідки.  

Національне космічне агентство України залучається до обговорення 

актуальних проблем застосування космічної техніки і технологій в рамках 

Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях, працює 

у складі Комітету супутникового спостереження за Землею та трьох інших 

структур. Активно підтримує та розвиває багатосторонні міжнародні зв‘язки 

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої 

політики (в першу чергу, з Міжнародною організацією стандартизації). 

Зазначена діяльність має важливе значення в контексті виконання 
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зобов’язань України в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) та 

позитивно впливає на конкурентоспроможність українських товарів [24]. 

З набуттям нашої країною членства у СОТ в травні 2008 р. розпочався 

новий етап багатостороннього співробітництва України. Українська сторона 

працювала на засіданнях Генеральної ради СОТ, брала участь у дво- та 

багатосторонніх процесах в рамках Доха-раунду, опрацьовує питання щодо 

приєднання України до існуючих в рамках Організації угруповань держав-

членів, які об’єднані за регіональною ознакою або за спільними сферами 

діяльності. Членство в СОТ відкрило для України можливість ведення 

переговорів по угодах про вільну торгівлю з ЄС та Європейською асоціацією 

вільної торгівлі, посилило позицію нашої країни в імплементації чинних 

двосторонніх угод про вільну торгівлю. Актуальним завданням залишається 

подальше реформування зовнішньоторговельного режиму України з метою 

приведення його у відповідність до норм та принципів СОТ [201]. 

Відзначаючи як одну з найбільш важливих функцій СОТ для економічного 

розвитку України Халатур С.М. пропонує своє бачення участі міжнародних 

організацій у забезпеченні продовольством країн світу, що відносяться за 

розвитком до різних груп. (рисунок 3.3.) 

В контексті глобальної економічної та фінансової кризи та її 

негативного впливу на становище української економіки зростає важливість 

міжнародного фінансового співробітництва України, особливо з групою 

Світового банку. Співпраця з Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

здійснюється відповідно до Стратегії партнерства з Україною на період 2008 – 

2011 рр., яка має на меті забезпечення в Україні сталого економічного 

зростання та підвищення конкурентоспроможності економіки, реформування 

державних фінансів та державного управління, поліпшення державних послуг 

у сфері охорони здоров’я та освіти. Вагоме значення для державного сектора 

української економіки мають капіталовкладення Європейського банку 
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реконструкції та розвитку, спрямовані на реалізацію проектів в енергетиці, 

транспорті та зв‘язку, сфері муніципальної інфраструктури. 
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Рис. 3.3. Глобальна інституалізація та забезпечення продовольством країн з 

різним рівнем розвитку [146,147] 

 

Здійснюючи загальну координацію роботи українських відомств, що 

пов’язана з членством нашої країни у міжнародних структурах, МЗС 

водночас виступає головним відповідальним відомством України у 

відношенні двадцяти з них (у тому числі ООН та її головних органів). В числі 

таких структур слід особливо виділити регіональні організації та інтеграційні 

угруповання – Раду Європи, ОБСЄ, Організацію за демократію та розвиток – 

ГУАМ, Організацію Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), 

Центральноєвропейську ініціативу (ЦЄІ). Широка тематика діяльності цих 

організацій та різноманітність завдань, пов‘язаних з участю в них української 

сторони, потребує залучення до роботи багатьох інших відомств. Так, 

взаємодія в рамках ОЧЕС пов‘язана із просуванням інтересів української 

сторони в сфері транспорту і комунікацій, фінансовому та науковому 

співробітництві, в енергетиці та охороні довкілля, туристичній сфері. З 

лютого 2007 по квітень 2008 р. Україна успішно головувала в цій організації.  

ГУАМ сьогодні є динамічною та ефективною організацією, яка має значний 

потенціал співробітництва у транспортній, енергетичній, гуманітарній і 

безпековій сферах. Членство України в ГУАМ сприяє зміцненню 

міжнародного авторитету України та посиленню її ролі як регіонального 

лідера. ЦЄІ є регіональним угрупованням країн Центральної та Східної 

Європи, діяльність якого спрямована на розвиток співробітництва в 

політичній, соціально-економічній, науковій та культурній сферах та 

сприяння на цій основі зміцненню стабільності і безпеки в регіоні. 

Пріоритетними для України напрямами є участь у проектній діяльності 

Ініціативи у сфері енергетики, промислового розвитку, науки і технологій, 

транспорту, транскордонного співробітництва [260]. 
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Членство України у Раді Європи є важливим чинником інтеграції 

країни у єдиний європейський правовий простір шляхом приведення 

національного законодавства у відповідність до норм організації. Основні 

напрями співробітництва України та РЄ, зокрема, забезпечення прав людини 

та соціальної єдності, реформування судової системи, боротьбу із корупцією 

покладено в основу Плану дій РЄ для України на 2008-2011 рр. Відповідно 

до Статуту РЄ, Україна представлена у всіх головних органах РЄ; у 2010 – 

2011 рр. відбулося головування України в Комітеті Міністрів РЄ. Таким 

чином система органів державного управління України в інтегрована в 

більшість існуючих міжнародних організацій, що є релевантними до сфери 

державних механізмів регулювання міжнародної діяльності корпорацій [146].  

В цілому учать України у міжнародних організацій релевантних до сфери 

державних механізмів регулювання міжнародної економічної діяльності 

корпорацій представлено в табл.3.2. 

Аналізуючи характеристику членства України в міжнародних 

організаціях релевантних до сфери державного регулювання міжнародної 

діяльності корпорацій, слід підкреслити, що хоча українська система 

державного управління має формальний статус у більшості міжнародних 

організацій, але на сьогодні це не дає достатніх можливостей застосовувати 

механізми державного регулювання міжнародної діяльності корпорацій у 

повній мірі. Так не завжди застосування державних механізмів регулювання 

міжнародної діяльності корпорацій на основі співпраці з міжнародними 

організаціями сприяє розвитку торгових процесів. Так наприклад, одним 

проявів такого стану є відносно слабкі позиції України в таких організаціях 

як: СОТ, економічна рада ООН, та ЮНКТАД [147]. 

Вище зазначені міжнародні організації відіграють значну роль у 

міжнародних економічних процесах.  Лобіювання в рамках цих процесів 

відбувається виключно на засадах державної служби та інших органів 
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державної влади і слабкі позиції України не дозволяють відстоювати позиції 

щодо розширення зовнішньоекономічної діяльності  

 

 

 

Таблиця 3.2. 

Членство України в міжнародних організаціях релевантних до сфери 

державних механізмів регулювання міжнародної діяльності корпорацій 

[96,146] 

Назва організації Приєднання України Статус 

Організація Об'єднаних Націй  24 жовтня 1945 учасник 

Європейська економічна комісія ООН  28 березня 1947 учасник 

Співдружність Незалежних Держав  8 грудня 1991 учасник 

Європейський банк реконструкції та розвитку  13 квітня 1992 учасник 

Міжнародний валютний фонд 3 вересня 1992 учасник 

Гр
уп

а 
Св

іт
ов

ог
о 

ба
нк

у 

Міжнародний банк реконструкції та 
розвитку 

3 вересня 1992 учасник 

Міжнародна фінансова корпорація  1993 учасник 

Багатостороння агенція з гарантій 
інвестицій  

1994 учасник 

Міжнародний центр з урегулювання 
інвестиційних спорів  

7 липня 2000 учасник 

Міжнародна асоціація розвитку 27 травня 2004 учасник 

Організація з безпеки і співробітництва в Європі  1 січня 1995[3] учасник 

Рада Європи 9 листопада 1995 учасник 

Центральноєвропейська ініціатива  31 травня 1996 учасник 

Рада євроатлантичного партнерства 29 травня 1997[4] учасник 

ГУАМ – Організація за демократію та економічний 
розвиток 

10 жовтня 1997 учасник 

Чорноморський банк торгівлі та розвитку 1998 учасник 

Світова організація торгівлі 2008 учасник 

Організація чорноморського економічного 
співробітництва  

1 травня 1999 учасник 

ЄврАзЕС травень 2002 спостерігач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1947
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B7_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B7_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%90%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%90%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%95%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2002
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Так наприклад базова міжнародна організація СОТ в межах якої 

вирішуються більшість лобістських рішень в сфері торгівлі має досить 

декларативні відносини з українським урядом. Так країни-учасниці раунду 

мають більш вигідні умови торгівлі порівняно з країнами які приєднались в 

процесі Дохійського раунду, до яких відноситься і Україна. Якщо 

генералізувати складності щодо розгортання процесу лобіювання в рамках 

органів державної влади, то можна визначити, що  до них відноситься 

наступні: відсутність диверсифікації; жорсткі умови отримання преференцій; 

декларативний характер відносин; односторонній характер оцінки  торгових 

та економічних проблем країни; не тривалий час членства, в наслідок чого  

спостерігається диспропорція щодо прийняття ключових рішень до торгових 

угод на міжнародному рівні [269,147]. 

 Іншою важливою проблематикою, яка характеризує стан  

функціонування та результативність державних механізмів регулювання 

міжнародної діяльності корпорацій в Україні, це угоди про економічне 

співробітництво. Важливою проблематикою в рамках державних механізмів 

регулювання міжнародної діяльності корпорацій органів державної влади є 

саме  забезпечення дипломатичного супроводу та сприяння у проведенні 

переговорних процесів з укладення угод про вільну торгівлю (далі - УВТ) 

між Україною та країнами світу, а також їх угрупованнями. Укладання УВТ 

передбачає створення сприятливих умов для здійснення торговельно-

економічного співробітництва з окремими країнами чи групами країн, а отже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96
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- є дієвим та ефективним інструментом нарощування обсягів українського 

експорту через лібералізацію доступу товарів та послуг на зовнішні ринки. 

Запровадження режиму вільної торгівлі з перспективним торговельно-

економічними партнерами дозволяє Україні диверсифікувати географію та 

номенклатуру національного експорту за рахунок лібералізації ринків таких 

країн у довгостроковій перспективі. Укладення УВТ має на меті, передусім, 

просування  та захист економічних інтересів українських товаровиробників і 

експортерів, а також забезпечення збалансованої тарифної політики, у тому 

числі, по відношенню до чутливих груп товарів, що має стати підґрунтям 

створення сприятливих умов для розвитку торговельно-економічного 

співробітництва [271]. 

На сьогодні державне регулювання міжнародної економічної 

діяльності корпорацій, що реалізується на засадах органів державної служби 

представлена наступними угодами: угода про вільну торгівлю з 

Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ), країнами СНД, а також з 

Чорногорією, Македонією, Грузією, Азербайджаном, Узбекистаном, 

Таджикистаном, Туркменістаном. Угода про вільну торгівлю між Україною 

та державами ЄАВТ (Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн) 

підписана 24.06.2010 р. у м. Рейк’явік (Ісландія), ратифікована Законом 

України від 07.12.2011 р. № 4091-VI та набрала чинності 01.06.2012 р. Ця 

Угода охоплює питання торгівлі товарами (промисловими, 

сільськогосподарськими, рибою і морською продукцією), послугами та 

врегулювання спорів. З огляду на різний ступень економічного та 

соціального розвитку України та держав – членів ЄАВТ, в рамках Угоди 

застосовується принцип асиметричності зобов’язань Сторін, що дозволяє 

нашій державі адаптувати торгівлю з державами ЄАВТ до умов вільної 

торгівлі [257]. 

Крім того, з метою надання технічної і фінансової підтримки 

української сторони для адаптації до нових умов торгівлі в рамках Угоди 

було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо Програми 
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двостороннього співробітництва у сільському господарстві між 

Міністерством аграрної політики та продовольства України та Державним 

секретаріатом Швейцарії з економічних питань, а також Спільну заяву 

Державного агентства рибного господарства України, Міністерства рибного 

та сільського господарства Ісландії та Міністерства рибного господарства та 

прибережних справ Норвегії про співробітництво у сфері рибного 

господарства. Договір про зону вільної торгівлі СНД (держави-члени: 

Україна, Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, 

РФ, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан) підписаний 18.10.2011 р., 

ратифікований в Україні 13.07.2012 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угода про вільну торгівлю з Європейською 
асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ)

Країнами СНД, а також з Чорногорією, 
Македонією, Грузією, Азербайджаном, 

Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменістаном. 
Угода про вільну торгівлю між Україною та 

державами ЄАВТ (Швейцарія, Норвегія, Ісландія та 
Ліхтенштейн)

Договір про зону вільної торгівлі СНД (держави-
члени: Україна, Азербайджан, Білорусь, Вірменія, 
Казахстан, Киргизстан, Молдова, РФ, Таджикистан, 

Туркменістан,

Угода про вільну торгівлю між Урядом України та 
Урядом Чорногорії

ЗВТ між Україною та Європейським Союзом

Зона вільної торгівлі між Україною та Канадою
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Рис.3.4. Систематизація участі інтеграція державних механізмів регулювання 

міжнародної економічної діяльності корпорацій в площині інтеграційних 

відносин станом на 2017 р. [96] 

 

Крім того, діють двосторонні УВТ між Україною та Азербайджаном 

(ратифіковано 12.07.1996), Узбекистаном (04.11.1995), Таджикистаном 

(06.07.2001) і Туркменістаном (05.11.1994). Найбільшими торговельними 

партнерами України в рамках СНД залишаються РФ, Білорусь, Молдова та 

Казахстан. Режим вільної торгівлі між Україною та Грузією діє з 1996 року 

на підставі Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Грузія від 

09.01.1995 р. (набрала чинності 04.06.1996 р.), а також міжурядового 

Протоколу про внесення змін і доповнень до вказаної Угоди від 17.06.2009 р., 

що пов'язано з виходом Грузії з СНД [171]. 

Угода про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії 

підписана 18.11.2011 р. в м. Київ та ратифікована Законом України від 

16.10.2012 р. № 5445-VI, набрала чинності 01.01.2013 р. Ця Угода охоплює 

питання торгівлі товарами, послугами та врегулювання спорів. Відповідно до 

положень Угоди, з моменту набрання нею чинності Чорногорія забезпечує 

скасування імпортних мит до нуля. При цьому, з метою унеможливлення 

потенційних негативних наслідків для економіки України українська сторона 

в рамках Угоди вилучила з режиму вільної торгівлі низку чутливих груп 

сільськогосподарських товарів. Також, збережено право на застосування 

Україною експортних мит відповідно до існуючих  зобов’язань в рамках 

СОТ. Загалом систематизація впливу державних механізмів регулювання 

міжнародної діяльності корпорацій в площині інтеграційних відносин станом 

на 2017 р. представлено на рис. 3.4. 
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Як свідчить систематизація участі інтеграція державних механізмів 

регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій в площині 

інтеграційних відносин станом на 2017р. новітній стан реалізації функцій 

державного регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій на 

засадах інтеграційних відносин є недостатньо  ефективним з огляду на 

інтеграцію у вище зазначені процеси таких країн як Японія, Китай, країни 

Європейського Союзу, які мають набагато ширші інтеграційні відносини як з 

країнами партнерами як за географічною ознакою так і країн, що є 

стратегічними партнерами за ознаками  спільних зовнішньоекономічних 

інтересів. Це в свою чергу виражається у  товарно-економічному вимірі 

зовнішньої торгівлі України який представлено в табл. 3.3. 

 Іншою важливою проблематикою, яка характеризує стан  

функціонування та результативність державних механізмів регулювання 

міжнародної діяльності корпорацій в Україні, це двостороннє 

співробітництво. 

 

 

Таблиця 3.3. 

 Основні показники зовнішньої торгівлі України за 2016-2017рр. [270] 

 Експорт Імпорт 
2015 2016 2015 2016 

млн. 
дол. 

США 

% млн. дол. 
США 

% млн. дол. 
США 

% Млн. дол. 
США 

% 

Всього 35420 100 33571 
(94,8%) 

100 38875 100 40364 
(103, 8%) 

100 

Країни 
СНД 

7729 21,8 5961 
(77,1%) 

17,8 11880 30,6 10010 
(81,4%) 

24,8 

ЄC 10447 29,5 10700 
(102,4%) 

31,9 13252 34,1 14877 
(112,3%) 

36,9 

Европа 10619 30,0 10951 
(103,1%) 

32,6 14500 37,3 16068 
(110,8%) 

39,8 

Азія 12275 34,7 11734 
(95,6%) 

35,0 6638 17,1 8178 
(123,2%) 

20,3 

Америка 762 2,2 719 
(94,4%) 

2,1 2048 5,3 2322 
(113,4%) 

5,8 

в т.ч. США 462 1,3 416 
(90,2%) 

1,2 1396 3,6 1596 
(114,3%) 

4,0 
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Африка 3755 10,6 3850 
(102,5%) 

11,5 444 1,1 424 
(95,5%) 

1,1 

Австралія 14 0,04 18 
(130,3%) 

0,05 162 0,42 116 
(71,3%) 

0,29 

 

Аналізуючи стан двостороннього співробітництва як показника 

результативності державних механізмів регулювання міжнародної діяльності 

корпорацій в Україні, перш за все слід окреслити Європейський регіон як 

один з найбільш пріоритетних з огляду на перспективи державних механізмів 

регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій України. 

Основні принципи та зміст політики ЄС щодо України визначаються 

положеннями Угоди про асоціацію. Європейський Союз вважає Україну 

найважливішою країною в рамках Європейської політики сусідства (ЄПС), 

започаткованої у 2004 році. Основні принципи ЄПС передбачають 

поглиблення політичної співпраці та економічної інтеграції між ЄС та 

країнами-партнерами. Ця політика поширюється на країни Східної Європи, 

Південного Кавказу, Східного та Південного Середземномор’я, що об'єднує 

підходи ЄС до розвитку відносин з країнами зазначених регіонів. 

Враховуючи відсутність перспектив членства в ЄПС, Україна заявила на 

політичному рівні, що така політика є недостатньою і не відображає її 

європейські прагнення. У 2008 році, за наполяганням України та інших 

сусідніх країн ЄС, а також у відповідь на запуск "Союзу для 

Середземномор'я", ЄС висунув пропозицію про поглиблення відносин зі 

своїми східними сусідами на основі нових принципів. ЄС налагодив 

відносини з Україною як керівництво для подальшого розвитку партнерства 

зі східними сусідами на принципах політичної асоціації та економічної 

інтеграції. Нова ініціатива отримала назву "Східне партнерство" та була 

започаткована у травні 2009 року на Саміті "Східного партнерства" у Празі. 

Східне партнерство передбачає оновлення договірних відносин між ЄС та 

східними партнерами шляхом заміни існуючих партнерських угод та угод 

про співпрацю шляхом укладення асоціативних угод, створення глибоких та 
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всеохоплюючих сфер вільної торгівлі та лібералізації візового режиму. 

Стратегічний інтерес України щодо Східного партнерства полягає у наданні 

європейської перспективи партнерам, що прагнуть, і, згодом, перетворити цю 

ініціативу в напрямок політики розширення ЄС. Сьогодні Східне 

партнерство - це насамперед багатосторонній форум для діалогу між ЄС та 

його сусідами, який відбувається на регулярних зустрічах на найвищому 

рівні, зустрічах міністрів закордонних справ та тематичних платформах на 

експертному рівні; це також є платформою для обміну досвідом та 

передовими практиками між ЄС, її державами-членами та країнами-

партнерами в різних сферах. Одночасно Європейський Союз розвиває 

двосторонні відносини з державами-учасницями "Східного партнерства" 

індивідуально та на основі принципу диференціації. Впродовж останніх 

років, але особливо з моменту початку російської агресії проти нашої 

держави в 2014 році, ситуація в Україні та події навколо неї стали 

зосередженою увагою в рамках Спільної політики та політики безпеки. 

"Українське питання" регулярно висвітлюється в заявах, резолюціях, 

висновках та інших документах інституцій ЄС та її керівництва. Загалом 

державне регулювання міжнародної діяльності корпорацій на 

міждержавному рівні між Україною та країнами Європейського Союзу 

зводиться до наступних напрямів, що представлені на рис.3.5. 
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Рис.3.5. Систематизація найбільш застосовуваних інструментів державного 

міжнародної діяльності корпорацій між Україною та країнами ЄС [196] 

 

Крім Європейського Союзу система регулювання міжнародної 

економічної діяльності корпорацій поширюється на регіон Близького Сходу. 

Важливість розвитку відносин України з країнами Близького Сходу 

визначається роллю і місцем цього регіону у системі сучасних міжнародних 

торгових, економічних і безпекових координат. Про взаємне прагнення 

України та близькосхідних держав до розвитку торгових відносин свідчить 

широка дипломатична присутність: Україна має Посольства в Ізраїлі, Іраку, 

Йорданії, Катарі, Кувейті, Лівані, Об’єднаних Арабських Еміратах, 

Саудівській Аравії, Сирії, діє також Представництво України при 

Палестинській Національній Адміністрації. У Києві функціонують 

Посольства Ізраїлю, Іраку, Катару, Кувейту, Лівану, Об’єднаних Арабських 

Еміратів, Палестини, Саудівської Аравії та Сирії. Зацікавленість України у 

розвитку торговельно-економічного співробітництва з країнами регіону 

обумовлюється їхньою відносною географічною близькістю, значним 

попитом на українську продукцію (насамперед металургії та сільського 

господарства, а також хімічної промисловості і машинобудування), 

можливістю диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, значним 

інвестиційним потенціалом. Україну і держави регіону пов’язує також 

людський фактор: на Близькому Сході проживають тисячі українських 

громадян, а в Україні у вищих навчальних закладах навчаються тисячі 

студентів з близькосхідних країн. Налагодженню міжлюдських контактів 

сприяють зроблені останнім часом Україною кроки з лібералізації візового 

режиму для громадян деяких країн регіону, до того ж у 2011 році було 

скасовано візовий режим з Ізраїлем. Між Україною та Ізраїлем, Йорданією, 

Ліваном та ОАЕ існує пряме авіасполучення. Останні події на Близькому 

Сході призвели до певного зниження активності політичних контактів і 

падіння обсягів товарообігу України з країнами цього регіону (2015 р. – 5,6 
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млрд. дол. США, 2016 р. – 4,1 млрд. дол. США) За результатами 2017 року 

відповідний товарообіг становив 5,5 млрд. дол. США, близько 90% якого 

припадає на український експорт [196]. 

Разом з тим, можна сподіватися, що ці негативні явища носять 

тимчасовий характер, а країни Близького Сходу і надалі залишатимуться для 

України одним з пріоритетних напрямів взаємовигідного співробітництва. 

Цьому покликана сприяти робота з усунення торговельних бар’єрів з 

країнами регіону. Зокрема, тривають переговори щодо укладення угоди про 

вільну торгівлю з Ізраїлем, започатковано контакти України з Генеральним 

секретаріатом Ради співробітництва арабських держав Перської затоки тощо.  

Крім Близького Сходу система регулювання міжнародної економічної 

діяльності корпорацій України поширюється на Африканський регіон. 

Розбудова широкомасштабного міждержавного торгового співробітництва з 

країнами Африки є важливим напрямком зовнішньої політики України. 

Важливість Африканського континенту для України обумовлюється як 

політичними, так і економічними інтересами. Протягом останніх років країни 

континенту значно посилили свою політичну вагу у міжнародних 

економічних відносинах. На сьогоднішній день африканські країни 

демонструють готовність до подальшої політичної та економічної інтеграції 

у рамках континенту, створення спільних наддержавних органів у рамках 

Африканського Союзу. Відбувається активний розвиток інтеграційних 

регіональних тенденцій на Африканському континенті, зокрема створення 

зони вільної торгівлі між цілими блоками держав, зокрема 

Східноафриканського співтовариства (ЕАС), Співтовариства розвитку Півдня 

Африки (SADC) та Спільного ринку для Східної і Південної Африки 

(COMESA). Активно розвиваються країни Економічної Співдружності 

Західноафриканських держав (ECOWAS) [195]. 

З економічної точки зору країни цієї частини світу є значним ринком 

збуту промислових, сільськогосподарських, військово-технічних товарів та 

послуг, важливим джерелом промислової та аграрної сировини, а також 
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стратегічним міжнародним комунікаційним вузлом. В останні роки 

Африканський континент, населення якого вже перевищило 1 млрд. осіб, 

демонструє стійку динаміку економічного зростання, що має позитивний 

вплив на розвиток двосторонніх відносин країн Африки з Україною. 

Розвиток співробітництва між Україною та країнами Африки на нинішньому 

етапі спрямований на активізацію політичного діалогу, співробітництва в 

міжнародних організаціях, а також пошук нових економічних партнерів і 

ринків збуту для товарів українського виробництва. Країни Африканського 

континенту є традиційними партнерами України у сфері військово-

технічного співробітництва. Важливою подією у відносинах України з 

Африканським континентом у 2014 р. стала участь Міністра закордонних 

справ України Павла Клімкіна у 15-у Саміті Міжнародної організації 

франкофонії (м. Дакар, Сенегал), що стало першою за багато років офіційною 

поїздкою керівника зовнішньополітичного відомства України до країн 

Підсахарської Африки. 22 червня 2016 року Україна офіційно набула статусу 

держави-спостерігача в Африканському Союзі, який об’єднує усі держави 

африканського континенту, крім Марокко. Важливим чинником співпраці 

України з Африкою є зовнішня торгівля. Зокрема, у 2015 р. загальний обсяг 

торгівлі України з країнами Африки становив 4,4 млрд. дол. США, з яких 

експорт українських товарів склав 3,8 млрд. дол. США. Україна продовжує 

зберігати значне позитивне сальдо у торгівлі з Африканським континентом – 

3,2 млрд. дол. США. В Африці започатковано діяльність одинадцяти 

Посольств України: в Алжирі, Анголі, Ефіопії, Єгипті, Кенії, Лівії, Марокко, 

Нігерії, Південно-Африканській Республіці, Сенегалі, Тунісі. Триває 

розширення мережі Почесних консульств України [196].  

Отже, в процесі визначення стану функціонування та 

результативності державних механізмів регулювання міжнародної 

економічної діяльності корпорацій в Україні на основі систематизації  таких 

найбільш важливих аспектів державних механізмів регулювання міжнародної 

економічної діяльності корпорацій в Україні, як участь у міжнародних 
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організаціях, представництва міжнародних структур та організацій в Україні, 

двостороннє співробітництво виявлено основні проблеми на «вузькі місця» а 

саме. По-перше, як свідчить авторський аналіз результативності інструментів 

державних механізмів регулювання міжнародної діяльності корпорацій на 

основі інтеграції в  інституційне середовище міжнародних організацій, 

державні механізми забезпечення регулювання міжнародної діяльності 

корпорацій України мають досить багато прогалин. Так в результаті 

авторського аналізу виявлено, хоча Україна є членом більшості міжнародних 

організацій, що співпрацюють у економічній сфері, діяльність державних 

представників і сам характер взаємодії носять досить формальний характер. 

Так в рамках Світової Організації Торгівлі державне лобіювання інтересів 

знаходиться на низькому рівні, що підтверджується митними ставками, які не 

є пропорційними. Багато комітетів в рамках Світової Організації Торгівлі не 

представлені Українськими лобістами. Іншим виміром недостатньої 

ефективності державних механізмів регулювання міжнародної економічної 

діяльності корпорацій України на основі міжнародних організацій є 

декларативний характер відносин та досить слабка інтегрованість 

українських підприємств в міжнародні спілки асоціації та інші інституції, що 

свідчить про недостатню ефективність існуючої системи державного 

регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій в Україні.  

По-друге, в рамках авторського дослідження обґрунтовано, що досить 

слабко організовано міждержавне співробітництво України в сфері 

регіональної торгової інтеграції, та двостороннього співробітництва. 

Формально двостороннє співробітництво України в торговій сфері 

представлено досить ефективно, проте як свідчать статистичні дані, 

українські підприємства зосередженні в основній своїй масі та країни 

Європейського Союзу та країни СНД. Залишаються осторонь країни 

близького сходу та Африканський регіон, що говорить про недостатню 

результативність державних механізмів регулювання міжнародної діяльності 

корпорацій України з зазначеними регіонами. Таким чином, на основі вище 
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зазначених положень слід констатувати, що існуючі механізми державного 

регулювання міжнародної діяльності корпорацій мають значні здвиги, в 

новітніх умовах цей рівень досить низьким. Така ситуація зумовлена 

останніми потрясіннями, які переживає країна в цілому. Тому подальшого 

розвитку потребує саме проведення кореляційно-регресійного зв’язку між 

використанням тих чи інших інструментів державних механізмів 

регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій і кінцевих 

результатів, що дасть змогу концентрувати увагу на більш вагомих напрямів 

розбудови державних інструментів державних механізмів регулювання 

міжнародної діяльності корпорацій [262].  
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3.3. Механізми державного регулювання процесу активізації діяльності 
корпорацій в країнах та регіонах світу 

Визначаючи пріоритетні інструменти державного регулювання 
міжнародної діяльності корпорацій слід підкреслити, що за останні три-

чотири століття, національні уряди проводили здебільшого 
протекціоністську торгову політику. Лише з кінця 50-х років XX століття 
почався поступовий поворот в сторону так званої «відкритої економіки» і 
ліберальної торгової політики та трансформації інструментів державного 

управління в цій сфері. Буржуазний протекціонізм виник в епоху 
становлення капіталістичного способу виробництва. Перші теоретики і 
практики торгового протекціонізму меркантилісти зажадали від держави 
захисту національної промисловості від іноземної конкуренції за допомогою 

високих митних і адміністративних обмежень імпорту, а також шляхом 
фінансової підтримки та розвитку галузей національної економіки. Під 
захистом  державного протекціонізму виросла велика капіталістична 

промисловість Англії. За допомогою системи поблажливих мит на світовому 
ринку утвердилася промисловість Німеччини, США, Франції і ряду інших 
країн. Іншими словами, протекціонізм як один з інструментів державного 
регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій сприяв 

розвитку національної промисловості [132]. Однак, завдяки протекціонізму 
національна промисловість в вище зазначених країнах створила на певному 
етапі передумови для зміни умов торгівлі. Інтереси розвиненого 
промислового капіталізму зажадали вільної конкуренції на внутрішньому і 

зовнішньому ринках. Це знайшло своє вираження в розвитку державного 
управління зовнішньоекономічною сферою на основі так званої «вільної 
торгівлі». Зовнішнім проявом державного управління зовнішньоекономічною 
діяльністю на основі вільної торгівлі стало поступове зниження митних 

зборів в першій половині XIX ст. в Англії, а потім і в деяких інших державах. 
До 60-70-х років XIX ст. вільна торгівля отримала значний розвиток. В цей 
період протекціонізм залишався в арсеналі політики багатьох держав. Однак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 
на після другої світової війни держави ЄС поряд з США, Канадою і деякими 
іншими країнами, стали головними учасниками післявоєнного етапу 
лібералізації міжнародної торгівлі, що базується на діяльності Світової 

організації торгівлі.  В таких країнах державне управління 
зовнішньоекономічними процесами на основі державних механізмів 
регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій стало 
пріоритетним напрямом. Тому оцінка результативності наявних інструментів 

державного регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій в 
Україні має значний інтерес з огляду на новітні трансформаційні процеси в 
самих підходах до державотворення. Для оцінки результативності наявних 
інструментів державного регулювання міжнародної економічної діяльності 

корпорацій було  відібрано 45 напрямків зовнішньої політики України і 
розділені на наступні тематичні блоки які представлені на рис.3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.6. Напрямки державної зовнішньоторгової політики України [126] 

Відносини з державами G-7 (США, Канада, 
Японія, Великобританія, Німеччина, Франція, 

Італія); 

Європейська інтеграція (ЄС, Східне партнерство, 
Вишеградська четвірка);

Євроатлантичне співробітництво;

Двостороння співпраця (Російська Федерація, 
Китай, Польща, Румунія, Туреччина, Грузія, 

Молдова, Іран, Білорусь, Ізраїль, Угорщина, Литва, 
Словаччина);

Регіональне співробітництво (Чорноморський регіон, Азіатсько-
Тихоокеанський регіон, країни Балтії, країни Північної Європи, 

Центральна Азія, Близький Схід, Латинська Америка, країни 
Африки на південь від Сахари, Західні Балкани, Південна Азія);

Міжнародні організації (ООН, Рада Європи, 
ОБСЄ);
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Оцінюючи результативність інструментів державного регулювання 

міжнародної економічної корпорацій в площині відносин з державами G-7 

(США, Канада, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія)  слід 

відмітити торгові відносини з Сполученим Королівством, які були збережені 

на  стабільному рівні, через британську активну підтримку України в 

конфлікті з Росією, участь у співробітництві у сфері безпеки та оборони та 

постійне залучення до процесів внутрішньої реформи. Курс Великобританії 

на шляху виходу з ЄС обмежує вплив держави на європейські процеси та 

політику, включаючи ті, що стосуються подовження терміну дій санкції та 

перспективи європейської інтеграції України. Таким чином, знову питання 

про необхідність визначення меж стратегічних пріоритетів двосторонніх 

відносин є пріоритетним. Державна координація економічних процесів 

характеризувався послідовною підтримкою Сполученого Королівства 

України. Динамічне міжпарламентське співробітництво сприяє спільному 

інтересу української сторони, але такий інтерес не відбивається ні в яких 

партійних документах і програмах. Контакти на найвищому рівні 

підтримувалися міжвідомчою комунікацією, в першу чергу Міністерством 

закордонних справ, а також міжпарламентською співпрацею (делегації 

українських депутатів здійснили чотири відвідування Лондона, а законодавці 

Великобританії були в Україні). За 2014 - 2016 рр. не було міжвідомчих 

конфліктів, які негативно вплинули б на розвиток двосторонніх відносин. 

Незважаючи на кризу, пов'язану з голосуванням за «Brexid», а також зміною 

уряду, співпраця і двосторонні візити залишалися високими. 10-11 лютого 

міністр внутрішніх справ П. Клімкін здійснив робочий візит до Лондона, а 

14-15 вересня в Київ відвідав Державний секретар у закордонних справах Б. 

Джонсон. На багаторівневих форумах були активні контакти: 8-9 липня 2016 

року у Варшавському саміті відбулися зустрічі Президента України П. 

Порошенко і прем'єр-міністра Сполученого Королівства Д. Камерона, а 

також міністрів закордонних справ і оборони [96]. 
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Економічні відносини з Італією підтримують загальну європейську 

політику щодо України. В той же час, двостороннє співробітництво також 

зміцнюється, особливо в сфері безпеки і галузі військової медицини. В даний 

час керівництво Італії є надійний партнер України, який підтримує нашу 

Європейську інтеграцію. Діяльність Міністерства закордонних справ України 

в італійському напрямку містила як ефективні та і неефективні заходи. Так 

наприклад, Києву вдалося неодноразово запобігати ініціативам ряду 

проросійських членів центральних і місцевих парламентів щодо визнання 

анексії Криму. Рим також підтримав зусилля європейської інтеграції 

Міністерства закордонних справ України. Стратегічне бачення взаємодії в 

торговій сфері між Україною та Італією виражено в «Дорожній карті 

співробітництва між Україною та Італією на 2016-2017 роки». Елементи 

стратегічної взаємодії також присутні в проекті Меморандуму про 

взаєморозуміння між палатою депутатів Італійської Республіки і Верховної 

Ради України (вона була укладена в 2016 році, але до цих пір не 

затверджена). Якщо цей документ стане діючим, Україна та Італія 

активізують свій діалог на рівні політичних партій, що може мати позитивні 

наслідки для подальшої торгової інтеграції. Система регулювання 

міжнародної діяльності корпорацій та зовнішня політика України щодо Італії 

була не дуже активною, хоча очевидна позитивна динаміка. Уряд Італії 

залишився постійним європейським партнером України, який підтримував 

загальну політику ЄС щодо територіальної цілісності України і режиму 

санкцій проти Росії. В 2015 році, під впливу України, італійські владні еліти 

досягли консенсусу щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності 

України. Це підтверджують як неодноразові заяви, так і дії прем'єр-міністра 

Італії, а також заяви представників Палати депутатів Італії. Крім того, 

італійський парламент не підтримав скасування санкцій проти Росії в 2016 

році. Негативні результати співпракці включають в себе безперервне 

зниження активності економічних відносин і спорадичні спроби 

регіональних парламентів Італії підтримати анексію Криму і скасувати 
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режим санкцій проти Росії. В 2016 році тенденція скорочення товарообігу 

між країнами тривала [96,61]. Оцінюючи результативність інструментів 

державного регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій в 

площині відносин з державами G-7 (США, Канада, Японія, Великобританія, 

Німеччина, Франція, Італія)  слід відмітити торгові відносини з Канадою. У 

2015-2016 роках уряд продемонстрував помітно правильну організацію 

підготовки до підписання Угоди про вільну торгівлю, а також проведення 

Канадсько-українського бізнес-форуму в Торонто в червні 2016 року. 

Організувати офіційний візит глави уряду Канади Ж. Трюдо в Україну в 

липні 2016 року, була потрібна додаткова організаційної робота з боку 

Адміністрації Президента, Кабінету міністрів і парламенту України. У 2016 

році віце-прем'єр-міністр України С. Кубів неодноразово очолював урядові 

делегації в Канаді, тим самим підкреслюючи особливу увагу української 

сторони до діалогу. Восени Президент України і Віце-прем'єр-міністр 

України неодноразово пропонували одночасну ратифікацію Угоди про вільну 

торгівлю під час їх зв'язку з канадською стороною, яка показала 

скоординовану позицію в цьому відношенні.  Незважаючи на заяви політиків 

про стратегічний характер відносин, існуючі довгострокові документи 

приділяють недостатню увагу Канаді (Закон України «Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики», Стратегія національної безпеки України, 

Воєнна доктрина України, Стратегічний оборонний бюлетень України та т. 

д.). Угода про вільну торгівлю з Канадою можна вважати стратегічним 

інструментом в економічному полі [155].  

Оцінюючи результативність інструментів державного регулювання 
міжнародної економічної діяльності корпорацій в площині відносин з 

державами G-7 (США, Канада, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція, 
Італія) слід відмітити торгові відносини з США. США відіграють провідну 
роль у протидії російській агресії в міжнародній арені, підтримуючи 
інтенсивні міжурядові і міжвідомчі контакти і широке використання 

консультативної та консультаційної допомоги з боку Сполучених Штатів. 
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Проблема зміцнення торгових відносин з США є одним з консолідуючих 
чинників співробітництва між українськими установами. У 2016 році правова 
основа державних механізмів регулювання міжнародної економічної 

діяльності корпорацій США і України була доповнена «Концепцією про 
розвиток партнерства між Міністерством оборони України та Департаментом 
оборони Сполучених Штатів протягом п'яти років». У 2016 році почався 
інтенсивний діалог на найвищому політичному рівні. Важливою сферою 

співробітництва була також координація позицій України та США на 
міжнародній арені, включаючи ООН, ОБСЄ і G7. Протягом 2016 року 
відбулося подальше розширення списків санкцій США проти Росії. Україні 
вдалося заручитися підтримкою Сполучених Штатів в міжнародних 

фінансових інститутах - виплатити черговий транш МВФ, а також надати 
регулярну гарантію на кредит в розмірі 1 млрд доларів США [270]. Угоду про 
взаємну допомогу між митними адміністраціями було підписано в області 

торговельних правил. У січні 2016 року набула чинності Угода між Україною 
та США «Про відкрите небо». Таким чином, незважаючи на те, що політика 
Б. Обами по Україні названа «стратегічною стриманістю», Україна досягла 
значних позитивних результатів в двосторонніх відносинах дипломатичного 

характеру. Оцінюючи результативність інструментів державного 
регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій в площині 
відносин з державами G-7 (США, Канада, Японія, Великобританія, 
Німеччина, Франція, Італія) слід відмітити торгові відносини з Францією. 

Слід підкреслити, що стратегічні документи не розглядаються окремо 
двосторонніми відносинами між Україною і Францією. Декларація глав 
держав, підписана 22 квітня 2015 року, як і раніше є основною основою 
двосторонніх відносин. Цей документ визначив тільки короткострокові 

пріоритети співпраці. Протягом останніх двох років міждержавне 
співробітництво не демонструє високу інтенсивність українсько-французьких 
відносин.  Прагнення до активізації економічної діяльності відбилося на 
французько-українському бізнес-форумі 28 жовтня, діяльності в оборонному 

секторі була продемонстрована українсько-французькими консультаціями в 
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сфері оборонного планування та військової політики [266]. Оцінюючи 
результативність інструментів державного регулювання міжнародної 
діяльності корпорацій в площині відносин з державами G-7 (США, Канада, 

Японія, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія) слід відмітити торгові 
відносини з Японією. В період 2014-2017 років між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Японії бул ратифіковано Угоду  (у вигляді обміну 
нотами) про надання фінансової допомоги Україні на суму 36,969 млрд. іен. 

(близько 300 млн. доларів США), в якості співфінансування, прив'язаного до 
проекту Світового банку. Під час офіційного візиту Президента України П. 
Порошенко в Японію (4-7 квітня 2016 року) був підписаний Меморандум про 
співпрацю між Міністерством молоді і спорту України і Міністерством 

освіти, культури, спорту, науки і техніки Японії. Це був перший 
двосторонній документ про співпрацю в цих областях між Україною та 
Японією з часу незалежності України. Для реалізації проектів по 

демонстрації японської технології Уряд України прийняв постанову (№ 293 
від 30 березня 2016 року) «Про ввезення енергоефективних матеріалів, 
обладнання та компонентів» [266,109].  

 Наступним напрямом оцінки результативності інструментів 

державного регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій є 
площина Європейської інтеграції. Сприяння ЄС, продовженням санкцій 
проти Росії і всебічне застосування DCFTA залишаються основними 
пунктами порядку денного для України. Реалізація DCFTA відноситься до 

завдань внутрішніх реформ, але безпосередньо впливає на загальні рамки 
торгового двостороннього співробітництва. Ці завдання реалізуються з 
різним успіхом, темпи реформ в Україні як і раніше є основною перешкодою 
для досягнення більш високого рівня торгових відносин. Основну увагу 

членів ЄС було зосереджено на питаннях DCFTA, але не обмежуючись ними. 
Проголошені офіційні позиції охоплюють широке коло економічних та 
торгових відносин з ЄС (малий і середній бізнес, фінансові послуги, цифрова 
економіка, транспорт, транскордонне співробітництво, соціальна політика і т. 

і). Проте існуюча  архітектура цільових інституцій забезпечення державних 
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механізмів регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій 
України в умовах європейської інтеграції залишається досить 
забюрократизованою (див. рис.3.7.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.7. Систематизація функцій цільових інституцій забезпечення 

державних механізмів регулювання міжнародної економічної діяльності 

корпорацій в умовах європейської інтеграції [96,266] 

•Визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики 
(Конституція України).Верховна Рада України

•Визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики 
(Конституція України).Комітет з питань європейської 

інтеграції

•- здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю 
держави (Конституція України);

•- здійснює керівництво Стратегією інтеграції України до ЄС.
Українська частина Комітету з 

парламентського співробітництва між 
Україною та ЄС

•- координує і контролює діяльність центральних та місцевих 
органів виконавчої влади у сферах національної безпеки і 
оборони (Конституція України);

•- вносить пропозиції Президентові України щодо реалізації 
засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної 
безпеки і оборони; розробляє, розглядає на своїх засіданнях, 
подає пропозиції Президентові України щодо проектів 
державних програм, міжнародних договорів, інших 
нормативних актів та документів з питань національної 
безпеки і оборони.

Рада національної безпеки і 
оборони України

•є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 
сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС; -
організовує роботу з підготовки щорічного плану заходів щодо 
виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС, проводить моніторинг її виконання;

Міністерство 
закордонних справ

•є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 
сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС; - організовує 
роботу з підготовки щорічного плану заходів щодо виконання 
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС, проводить моніторинг її виконання;

Міністерство 
юстиції
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Таким чином, державний механізм регулювання міжнародної 

співпраці корпорацій з Європейським Союзом інституційно залишається 

досить складним. Проте, у поточному періоді урядові органи зберегли 

одностайну позицію з економічного співробітництва з ЄС на основі угод, 

досягнутих в попередні роки. Міжвідомча співпраця здійснюється в таких 

формах, як Рада зі сприяння експорту, Управління зі сприяння експорту. 

Важливу роль також відіграють, асоціації та бізнес-асоціації, торгово-

промислова палата та інші інституції. Проблеми прогресу впровадження 

DCFTA, щодо яких українська влада має розбіжності, відносяться до 

внутрішнього порядку денного, але вони впливають на загальний контекст 

зовнішніх торгових відносин з ЄС. На двосторонньому рівні продовжується 

співпраця з Групою підтримки Європейської комісії в Україні. Стратегічне 

бачення економічного співробітництва з ЄС засновано головним чином на 

положеннях України в DCFTA, основним документом якого є План дій 

Кабінету Міністрів України на 2014-2017 роки. У плані пріоритетних дій 

уряду на 2017 рік в цій області основна увага приділяється внутрішнім 

завданням. В цілому 2017  рік був відзначений відсутністю стратегічних 

документів, прийнятих в області економічного співробітництва з ЄС, а також 

процес розробки Національної експортної стратегії залишається на стадії 

консультацій. У цьому контексті Україна ввела ембарго на експорт деревини 

та збільшила експортні мита на металобрухт, що було негативно сприйнято 

ЄС [266]. 

Також державне регулювання міжнародної економічної діяльності 

корпорацій в площині Європейської інтеграції характеризувалося тривалим 

діалогом української влади і ЄС на різних платформах - від саміту Україна-

ЄС та Ради Асоціації до робочих зустрічей на рівні міністрів і експертів. 

Діяльність в економічній області проєвропейської політики, спрямована на 

протидію російської агресії, а також заходи по продовженню режиму 

санкцій. Вони охоплювали просування додаткових умов преференцій ЄС, 

підтримку економічних реформ в Україні і використання європейських 
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програм стимулювання економічного розвитку. В контексті DCFTA основна 

увага приділялася питанням лібералізації тарифів на українські товари, 

розширення квот, використання географічних зазначень ЄС, митних питань. 

Було подано заяву про приєднання до Регіональної конвенції преференційних 

правил походження Pan-Euro-Med і було розпочато діалог щодо укладення 

Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислових продуктів [266]. 

Основним результатом в області  вдосконалення державних 

механізмів регулювання міжнародної діяльності корпорацій з ЄС було 

тимчасове застосування правил АА в частині DCFTA з 1 січня з одночасним 

припиненням режиму автономних торгових преференцій ЄС для України. 

Цей процес має бути завершений ратифікацією правил АА урядом 

Нідерландів на основі негативних результатів референдуму. Український 

експорт в ЄС збільшився в 2017 році. Важливим досягненням української 

дипломатії на «економічному та торговому фронті» є рішення ЄС, яке 

поширювало санкції проти Росії до березня 2017 року. Внутрішній контекст 

повільного здійснення економічних реформ і адаптації економічних 

положень АА не чинив вирішального негативного впливу на двосторонні 

відносини. Україна офіційно приєдналася до COSME, програмою ЄС для 

малих і середніх підприємств, тоді як угода про зону загальною авіації 

залишалося без потрібної уваги. Фінансова та технічна допомога, а також 

бюджетна підтримка сектора ЄС в рамках програм, укладених раніше, 

тривають, але Україна не отримала другого траншу макрофінансової 

допомоги в розмірі 600 млн. євро [270]. 

Наступним напрямом оцінки результативності інструментів 

державного регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій є 

площина Вишеградської четвірки. В цілому інституційна співпраця в сфері 

державних механізмів регулювання міжнародної економічної діяльності 

корпорацій з країнами V4 незначно. Ефективною галуззю співпраці є 

орієнтація України на європейську інтеграцію, в рамках якої державні органи 

здійснюють узгоджені дії для відповідності державної політики Угоди про 
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асоціацію між Україною та ЄС. Держави співпрацюють для забезпечення 

візитів високопосадовців обох країн. Інституційна співпраця у відповідь на 

ініціативи V4, зокрема, «Вишеград для України», стрімко розвивається. В 

рамках цієї ініціативи, Україна провела дві зустрічі щодо підвищення 

енергоефективності на рівні заступників / державних секретарів V4 і України 

у Львові 25 лютого 2016 року, а також про розвиток розвитку малого і 

середнього бізнесу в Вінниці 12 квітня 2016 року. Таким чином зовнішня 

політика регулювання міжнародної діяльності корпорацій щодо країн 

Вишеградської групи була досить ефективною, хоча вона все ще мала 

можливості для поліпшення. Незважаючи на величезний тиск з боку Росії і 

проросійських лобі в цих країнах, V4 є важливим політичним і економічним 

партнером для України. Україна зараз менше залежить від російського газу. 

Країни V4 повністю підтримують амбіції України щодо європейської 

інтеграції; саме вони постійно вимагали надання безвізового в'їзду 

громадянам України і вимагали запобігти будівництву газопроводу 

«Північний потік-2» в якості політично мотивованого російського проекту. 

Економічний форум, що відбувся 6-8 вересня 2016 року, мав не тільки 

політичні, але й економічні наслідки - українські підприємці отримали 

можливість встановити контакти зі своїми колегами «Вишеград». Протягом 

2016-го країни V4 також надали суттєву гуманітарну допомогу [254].  

Оцінюючи результативність інструментів державного регулювання 

міжнародної діяльності корпорацій в площині регіонального співробітництва 

слід відмітити торгові відносини з Азіатсько-Тихоокеанським регіоном. 

Низька активність українських дипломатів, комерційних структур в 

Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зберігається протягом всієї історії 

торгових відносин. Японія отримала більшість впливів на політичному рівні і 

стала ключовим торговим партнером України в регіоні. Крім того, торговий 

діалог з Малайзією відрізнявся політичними позиціями в 2016 році, коли 

розслідування причин малайзійської катастрофи MH17 в Донецькій області 

служило центральним елементом співпраці. Однак, з огляду на кількість і 
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важливість країн регіону, торгові  інтереси були майже не реалізовані. У 2016 

році виконавча влада не проявила активної співпраці в здійсненні 

регіональної політики щодо АТР. Деякий прогрес може бути приписаний 

Міністерству закордонних справ і фітосанітарній службі України, завдяки 

отримання дозволу на експорт української сільськогосподарської продукції в 

Індонезію (прийняття нового законодавства Індонезії в цій області також це 

дозволяє), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

організувало зустріч української частини українсько-в'єтнамської 

міжурядової комісії відповідно до угоди між Президентом України П. 

Порошенко і Прем'єр-міністром В'єтнаму Нгуєном Теном Данг. За 2016 рік в 

рамках міждержавного співробітництва в торговій сфері Президент України 

здійснив державний візит в Індонезію (5-7 серпня) і позачергові візити до 

Японії (5-7 квітня) і Малайзію (3-5 серпня). Відвідування були спрямовані на 

вирішення низки проблем: спробувати надати підтримку Україні в 

протистоянні з Росією, збільшити інвестиції в українську економіку і надати 

українським виробникам доступ до регіональних ринків, перш за все 

продовольчим ринкам [278,190]. Ці ж питання обговорювалися на зустрічах 

П. Порошенка з лідерами Японії, Нової Зеландії та Малайзії в ході 

Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку у вересні 2016 року. Міністр 

закордонних справ України П. Клімкін зустрівся зі своїм малайзійським 

колегою А. Амано двічі. В цьому напрямку Україна змогла забезпечити 

певний прогрес в роботі з рядом регіональних держав. Ряд угод було 

підписано з регіональними країнами (Малайзія - «Про взаємну правову 

допомогу у кримінальних справах, екстрадиції та запобігання подвійного 

оподаткування») (4 серпня 2016 г.). Один з найбільш значущих результатів 

політики України в АТР ‒  істотне зміцнення позиції держави на 

регіональних ринках сільськогосподарські продукти. У 2016 році Україна 

приєдналася до чотирьох найбільших постачальників пшениці в Індонезію 

(1,2 млн. тон). Переговори про повернення українських молочних продуктів 

на ринок Японії (початок поставок очікується восени 2017 року); Українські 
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компанії почали поставляти молочні продукти в Китай (позитивне рішення 

про доступ українських виробників на китайський ринок було схвалено у 

вересні 2015 року). Індонезія скасувала візи для громадян України для 

короткострокових візитів, і Україна почала консультації з Індонезією за 

угодою про зону вільної торгівлі [190]. 

Оцінюючи результативність інструментів державного регулювання 

міжнародної економічної діяльності корпорацій в площині регіонального 

співробітництва слід відмітити торгові відносини та дипломатію України на 

Близькому Сході. Система діяльності державних органів влади в даний час в 

певній мірі характеризується відсутністю чіткої стратегії. Проте 

спостерігається активація двосторонніх контактів з низкою країн регіону, 

таких як Катар, Кувейт, ОАЕ, Йорданія [252].  Близький Схід не був 

пріоритетним напрямком зовнішньої політики та державних механізмів 

регулювання міжнародної діяльності корпорацій України. Процес 

налагодження торгових стосунків на міждержавному рівні має випадковий 

безсистемний характер інтересу до цієї області. Інтерес до подій в регіоні і 

питання співпраці спостерігалися в виступах і заявах деяких політиків. 

Найчастіше регіон згадувався в контексті більш широкої міжнародної 

безпеки, ніж торгових стосунків. Періодично в загальних заявах проявлявся 

інтерес до регіонального і двостороннього співробітництва. Прем'єр-міністр 

України В. Гройсман зазначив цей напрям як особливо перспективний для 

співпраці під час зустрічі з послами арабських країн в Україні в червні 2016 

р. Необхідність більш глибокого зовнішньополітичного аналізу Близького 

Сходу була підкреслена деякими депутатами, в тому числі Р. Чубаровим, 

Розширення співпраці з деякими країнами регіону, такими як Катар, Кувейт, 

ОАЕ, Єгипет, Ліван, було включено до порядку денного Комітету у 

закордонних справах Верховної Ради України. Близький Схід також 

згадується в Аналітичному звіті до Щорічного Послання Президента України 

до Верховної Ради в 2016 р. У списку стратегічних партнерів України немає 

країн Близького Сходу, однак чітко вказано, що необхідно працювати в 
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нових областях, серед яких Близький Схід є одним з найважливіших. 

Найбільш цікавими для співпраці є Єгипет, Саудівська Аравія, ОАЕ, Алжир,  

Туніс і Марокко. Слід підкреслити, що рівень інституційної координації в 

сфері державних механізмів регулювання міжнародної економічної 

діяльності корпорацій між українськими урядовими установами на 

Близькому Сході не може бути відзначений як високий, в основному через 

відсутність чіткої стратегії. Проте, існує високий рівень співпраці між 

адміністрацією президента і МЗС у визначенні конкретних завдань в цій 

області і їх здійсненні. Інші державні установи також брали участь в 

діяльності щодо регіону Близького Сходу, наприклад, в 2016 р. за рішенням 

Комітету у закордонних справах і після схвалення парламентом 

парламентських груп з міжпарламентських відносин з Єгиптом, Кувейтом і 

ОАЕ були створені, хоча даних про їх ефективність немає [254,278]. Певні 

результати були досягнуті як на регіональному, так і на двосторонньому 

рівнях. Що стосується торгових відносин, то за даними Державної 

статистики України за 12 місяців 2016 р. обсяг торгівлі між Україною та 

Близьким Сходом (за винятком Ізраїлю, Туреччини, Ірану) склав 3,8 млрд. 

доларів США. Експорт становить 3,6 млрд. доларів США (13,9% від 

загального обсягу експорту), імпорт - 263,6 млн. доларів США (1% від 

загального обсягу імпорту). Він показує експортний профіцит зовнішньої 

торгівлі України на Близькому Сході (3,3 млрд. доларів США). Важливо 

відзначити збільшення обсягу торгів з Йорданією, Ліваном, Катаром, 

Кувейтом, Оманом, Бахрейном і Марокко в порівнянні з тим же періодом 

2015 року, але ці заходи до сих пір не досягли докризового рівня. 

Оцінюючи результативність інструментів державного регулювання 

міжнародної діяльності корпорацій в площині регіонального співробітництва 

слід відмітити торгові відносини та дипломатію України в регіоні Латинської 

Америки. В цілому незважаючи на активізацію державного двостороннього 

співробітництва на основі державних механізмів регулювання міжнародної 

економічної діяльності корпорацій, потенціал Латинської Америки як і 
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раніше недооцінювалися. Це призвело до подальшого зниження показників 

українського експорту і послідовної втрати міжнародної підтримки України в 

питанні протидії агресії Російської Федерації з боку силових еліт, в тому 

числі Аргентині, Бразилії, Кубі, Мексиці і Перу, що було показано за 

результатами Комітету Генеральної Асамблеї ООН [267]. 

Існуючий рівень співпраці між Президентом України, Кабінетом 

міністрів і Верховною Радою, як і раніше є перепоною для здійснення і 

реалізації ефективної зовнішньої політики в латиноамериканському регіоні. 

Кадрова проблема, пов'язана з призначенням посла на дипломатичну місію 

на Кубі, так і не була вирішена. Через низький кредитний рейтинг України 

Національний банк України (НБУ) не підтримав ідею створення Агентства 

експортного кредитування, яка привела до провалу урядової програми по 

просуванню української продукції на ці ринки. [96]. 

Офіційні документи, що визначають короткострокову 

зовнішньоторгову стратегію України, не зачіпають латиноамериканський 

регіон серед потенційних. Разом з цим заходи щодо розвитку міждержавних 

стосунків на основі інструментів державних механізмів регулювання 

міжнародної економічної корпорацій помітно активізувалися в 2016 р. 

Представники адміністрації президента, Кабінет міністрів, Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі та Міністерство юстиції відвідали Мексику, 

представники Міністерства сільського господарства, аграрної політики і 

продовольства відвідали Бразилію, міністр юстиції відвідав Аргентину, 

члени Верховної Ради, державні чиновники і бізнесмени відвідали Бразилію. 

У той же час в 2016 році Мінекономрозвитку не проводило жодної з шести 

існуючих спільних міжурядових комісій з торговельно-економічного 

співробітництва (українсько-аргентинську, українсько-бразильську, 

українсько-парагвайську, українсько-перуанську, українсько- мексиканську  і 

українсько-чилійську), не розкриваючи причин, в той час як Торгово-

Промислова Палата України не організувала ніяких колективних стендів 

українських підприємців на міжнародних виставках, що проводяться в 
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латиноамериканському регіоні. З метою захисту інтересів вітчизняних 

виробників Міністерство економічного розвитку і торгівлі брало участь в 

трьох переглядах антидемпінгових заходів, що проводяться в Мексиці 

відносно українських підприємств. У березні 2016 року у Верховній Раді 

було створено депутатську групу з міжпарламентських відносин з Мексикою, 

хоча доповіді про діяльність діючих груп по відносинам з країнами 

Латинської Америки (Аргентина, Бразилія, Куба, Мексика і Чилі) ніколи не 

були оголошені на засіданнях Комітету Верховної Ради у закордонних 

справах [191]. 

Таким чином питання двостороннього співробітництва на основі 

державних механізмів регулювання міжнародної економічної діяльності 

корпорацій обговорювалися під час візитів високопоставлених чиновників з 

латиноамериканських країн в Україну, зокрема в ході політичних 

консультацій між міністерствами закордонних справ України та Аргентини 

(14 листопада 2016 р.) і візиту Міністерства охорони здоров'я Мексики і 

офіційної делегації муніципального уряду Мексики в столиці України ( 21-23 

серпня 2016 р.). Протягом 2016 р. лідери дипломатичного представництва 

України в Латинській Америці провели зустрічі з президентами Уругваю, 

Гватемали, Коста-Ріки, місцевими чиновниками та представниками ділових 

кіл. Вони також брали участь в роботі міжнародних і регіональних форумів, 

використовуючи їх в якості платформ для вираження позиції з важливих 

питань глобальної та регіональної безпеки і перспектив двостороннього 

співробітництва в різних областях. Робота дипломатичних місій полягала в 

тому, що велика увага приділялася здійсненню заходів в галузях 

гуманітарних та державних механізмів регулювання двосторонніх відносин 

[127]. 

Що стосується помітних результатів співпраці з країнами регіону в 

2016 р., то варто згадати про набуття статусу спостерігача в 

Тихоокеанському альянсі (який включає Мексику, Перу, Чилі, Колумбію, 

Коста-Ріку); відновлення «груп дружби» з Україною в національних 
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парламентах Аргентини, Бразилії і Мексики; ратифікацію Верховною Радою 

угоди з Аргентиною про взаємодопомогу з розслідування митних 

правопорушень; підписання угоди про співпрацю та обмін інформацією між 

національними інформаційними агентствами Мексики і України, що 

сприятиме об'єктивному уявленню і негайну передачу інформації про нашу 

країну. Таким чином у торгово-економічній області відзначається подальше 

загальне зниження показників українського експорту товарів до країн 

Центральної і Південної Америки і Карибського басейну: на 8% за 8 місяців 

2016 р. в порівнянні з відповідними показниками у 2015 р. (по 14,564 млн. 

доларів США в грошовому вираженні). [127]. 

Оцінюючи результативність інструментів державного регулювання 

міжнародної діяльності корпорацій в площині регіонального співробітництва 

слід відмітити торгові відносини та економічну дипломатію України з 

державами Африки. Слід підкреслити, що на сьогодні відсутня 

довгострокова програма дій в африканському напрямку на стратегічному 

рівні. Потрібно відзначити, що інтерес до Африки росте серед ділових кіл 

України [127,265].  

В останні чотири роки всі вищі органи державної влади, без винятку, 

показали розширення інституційної співпраці міждержавної державних 

механізмів регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій з 

країнами Африки. На рівні Верховної Ради України було проведено ряд 

заходів, спрямованих на активізацію діалогу з африканським регіоном. 

Голова парламентського комітету з міжнародних справ Х. Хопко наголосив 

на важливості появи української продукції в африканських магазинах. Тому 

розглядається можливість розробки узгодженої економічної моделі торгового 

співробітництва, а не тільки фрагментованих законів. Представники МЗС, 

Мінекономрозвитку та Міністерства аграрної політики та продовольства 

України взяли участь в спеціальних парламентських слуханнях з питань 

економії зовнішньої політики, що проводиться очолюваним Хопко 

Комітетом і Комітетом з питань промислової політики і підприємництва. У 
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листопаді 2016 року, відбувся парламентський «круглий стіл» на тему 

«Розвиток торгово-економічного співробітництва між Україною та 

Африкою» за участю керівників парламентських комітетів, заступника 

Міністра Кабінету Міністрів, представників МЗС та Державного науково-

дослідного інституту інформатизації та економічного моделювання, торгово- 

промислової палати України. Разом з цим ступінь міждержавного 

співробітництва в торговій сфері залишається досить низьким, про що 

свідчить кількість діючих державних договорів в сфері торгівлі, та кількість 

проведених заходів на міждержавному рівні за 2015-2017рр. 

Ключовою проблемою торгових відносин на міждержавному рівні з 

Африкою на південь від Сахари залишається гостра нестача контактів на 

вищому рівні. Остання така зустріч відбулася під час президентства В. 

Ющенко. Міністр закордонних справ України П. Клімкін зустрівся з 

міністром закордонних справ Нігерії (березень 2016 року) і Сенегалом 

(листопад 2016 року), крім того, МЗС провело політичні консультації з 

міністрами закордонних справ Нігерії (травень 2016 року) і Кенією (грудень 

2016 року) , Увага була також приділена МЗС таким державам, як Південна 

Африка, Кенія, Ефіопія, Судан, Екваторіальна Гвінея і міжнародної 

організації, такі як Економічне співтовариство країн Західної Африки. 

 

Таблиця 3.4. 

Характеристика реалізованих заходів міждержавного співробітництва в 

торговій сфері між Україною і країнами Африканського регіону [265] 
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У вересні 2016 року делегація «Укроборонпром» під час виставки 

«Africa Aerospace and Defense» в Південній Африці провела переговори з 

представниками Кенії, Танзанії, Анголи, Нігерії, Республіки Конго і з питань 

продажу зброї в Україні. Південна Африка, Кенія, Ефіопія, Судан, 

Екваторіальна Гвінея і міжнародної організації, такі як Економічне 

співтовариство країн Західної Африки. У вересні 2016 року делегація 

«Укроборонпром» під час виставки «Africa Aerospace and Defense» в 

Південній Африці провела переговори з представниками Кенії, Танзанії, 

Анголи, Нігерії, Республіки Конго і Мозамбіку з питань продажу зброї в 

Україні [265]. Разом з цим, не дивлячись на брак відносин на найвищому 

рівні в торговій сфері, динаміка відносин України з країнами Африки на 

південь від Сахари в політичній, економічній, культурній та гуманітарній 

сферах була нерівномірною. Гострими проблемами торгово-економічних 

відносин між сторонами є відсутність ефективної системи підтримки 

економічних інтересів України в регіоні, а також значні ризики ведення 

бізнесу, незважаючи на те, що місцеві ринки досить ємні і надзвичайно 

привабливі через дефіцит бар’єрів доступу. Однак проблема морського 

піратства в прибережних водах африканських держав не несе таких ризиків, 

як в попередні роки. У 2016 році тільки один випадок захоплення 

українських моряків був зареєстрований поблизу узбережжя Беніну. 

Країни 
Кількість діючих державних 

договорів в сфері торгівлі 

Кількість проведених заходів на 
міждержавному рівні за 2015-

2017рр. 

Ефіопія 1 9 

Судан 5 7 

Екваторіальна Гвінея 4 12 

Кенія 1  

Танзанія 2 0 

Ангола 1 3 

Нігерія 3 2 

Конго 2 14 

Мозамбік 0 11 
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Солідарність африканських країн щодо конфліктів на території України 

менше, ніж в 2014-2015 роках. Голосування в листопаді 2016 року 

українським проектом резолюція «Положення в області прав людини в 

Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)» виявило 

проблемні питання у відносинах між Україною і такими країнами, як Судан, 

Зімбабве, Ангола, Бурунді, Коморські Острови і Південна Африка. Ця 

ситуація викликана активністю російської дипломатії в регіоні. Що 

стосується практичної роботи МЗС у 2016 році, важливим кроком 

української дипломатії в Африці було отримання статусу спостерігача в 

Африканському союзі [266].  

Основними імпортерами української продукції серед країн Африки на 

південь від Сахари є Ефіопія (18%), Нігерія (17,4%), Південна Африка 

(7,7%), Кенія (6%), Судан (4,8%), ДРК (4%), Гана (3,7%), Джібуті (3,2%) і 

Мавританія (2,8%). Значне відновлення українського експорту відбулося в 

таких країнах, як Ботсвана, Зімбабве, Сомалі, Габон, ДРК, Ангола, хоча в 

основному це ситуативний характер. У 2016 році українські «Центренерго» і 

Компанії «ДТЕК Енерджі» продовжували купувати антрацитовий вугілля з 

Південної Африки. Нарешті, в якості значного досягнення української 

дипломатії в соціальній та гуманітарній сферах можна згадати полегшення 

діяльності та структурування спільнот українських мігрантів в таких 

африканських державах, як Кенія і Південна Африка [265]. 

Отже, в процесі оцінки результативності інструментів державного 

регулювання міжнародної діяльності корпорацій, було проведено аналіз 

результативності в таких сферах: відносини з державами G-7 (США, Канада, 

Японія, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія); площина Європейської 

інтеграції; державне регулювання міжнародної економічної діяльності 

корпорацій в напрямі Вишеградської четвірки; відносини з Азіатсько-

Тихоокеанським регіоном, Близькому Сході, Латинській Америці та 

державами Африки. В результаті авторського дослідження виявлено 

результати, які характеризуються значним рівнем новизни з огляду на новітні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 
потреби трансформації системи державного управління.  По-перше, в Україні 

як і раніше відсутній єдиний стратегічний документ, який включає 

середньострокові напрямки зовнішньої економічної політики, її цілі, 

завдання та ресурси пов'язаних з реалізацією інтересів України на 

міжнародній арені. В цьому контексті, було б доцільно розробити 

конкретний документ в міжвідомчому і міжсекторальному форматі. По-

друге, на сьогодні майже відсутня публічна звітність МЗС про реалізацію 

пріоритетів державних механізмів регулювання міжнародної економічної 

діяльності корпорацій та  інших планів уряду в цій сфері, конкретних завдань 

відповідно до президентських указів, рішень РНБО. Така звітність може бути 

представлена в формі  публікацій звіту МЗС на офіційному сайті 

міністерства. По-третє, як свідчить авторський аналіз, міжвідомча співпраця 

в сфері державних механізмів регулювання міжнародної економічної 

діяльності корпорацій потребує значного покращення з точки зору реалізації 

зовнішньої політики України, де особлива увага повинна бути приділена 

створенню інституціональних рамок для координації зусиль, спрямованих на 

створення позитивного іміджу України за кордоном і використання 

інструментів торгової, економічної, суспільної, та експертної дипломатії. По-

четверте, державні інституції України повинні посилити свою участь в 

міжнародних організаціях те тільки торгового, а й економічного характеру, а 

також відігравати активну роль у пропаганді порядку денного з точки зору 

реформування міжнародних організацій, пошуку нових регіональних 

архітектур взаємодії в торговій сфері. Так як свідчить проведений аналіз 

взаємодія в торговій сфері переноситься у багатьох випадках з двосторонньої 

взаємодії на майданчики інтеграційних угруповань та міжнародних 

організацій. По-п’яте, збереження європейської та євроатлантичної інтеграції 

між основними пріоритетами зовнішньої політики України, проте важливо, 

щоб Україна активізувала свою діяльність і присутність в інших регіонах, в 

тому числі на Близькому Сході, в Африці, Південній Азії, які є 

перспективними з точки зору продажу української продукції, залучення 
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інвестицій, запуску спільних проектів, а також в контексті створення 

активної проукраїнської позиції в рамках департаментів ООН. По-шосте, 

необхідно завершити розпочату інституціоналізацію державних механізмів 

регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій, створення і 

підтримання групи експертів. З огляду на складність поставлених завдань, 

було б доцільно створити внутрішню інституційну вертикаль, очолювану 

заступником міністра, якому б підпорядковувався підрозділ державних 

механізмів регулювання міжнародної економічної діяльності, і розвивати 

системи українських установ в ключових країнах або регіонах. На відміну від 

існуючої ситуації вертикально інтегрований інструмент державних 

механізмів регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій 

володів би якостями відкритості, підзвітності (графік середньострокового 

планування до 3 років) і щорічну звітність, що на нашу думку повинна стати 

звичайною практикою реалізації ефективної системи публічного управління.  
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РОЗДІЛ 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДТРИМКИ 
МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ 

4.1. Державне регулювання економічної діяльності корпорацій на 

основі використання  процедур СОТ  

 

Світова організація торгівлі є досить поширеною в якості одного з 

базових інструментів просування економічних інтересів країн на 

міжнародній арені. Тому дуже важливим для українських реалій державного 

управління  є питання про ефективність реалізації національних торгових 

інтересів в рамках багатосторонніх зовнішньополітичних та 

зовнішньоекономічних форматів, таких як міжнародні організації, а особливо 

СОТ. У сучасному світі міжнародна економічна діяльність, як правило, вже 

протікає не тільки в рамках національних кордонів окремих держав. 

Нездатність тієї чи іншої держави створити і підтримувати активно діючу 

систему економічної дипломатії  та підтримки діяльності корпорацій означає, 

що держава залишиться економічно слабкою, не матиме можливості 

динамічно розвиватися і не зможе забезпечити економічне зростання і 

відповідно добробут свого населення. Переплетіння міжнародних 

господарських зв'язків неминуче переростає в переплетення господарських 

структур. Все більш помітну роль в цьому процессі відіграють корпорації та 

національні уряди, які ведуть боротьбу за торгові потоки в рамках 

міжнародних організацій зокрема СОТ. Зростаюча роль і економічний 

потенціал СОТ детермінує необхідність національних урядів активізувати 

економічну дипломатію як головний інструмент відстоювання економічних 

інтересів. Наявні теоретико-методологічні засади розроблення та 

функціонування механізмів державного управління економічною діяльністю 

в Україні в сфері взаємодії з СОТ знаходяться на стадії формування. У 

подібних умовах удосконалення державної політики імплементації правил 

СОТ в Україні видається назрілим і вкрай актуальним. Слід підкреслити, що 
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для розробки положень щодо удосконалення державної політики 

імплементації процедур торгівлі  СОТ перш за все слід узагальнити існуючий 

стан реалізації державної економічної дипломатії в рамках СОТ.  

Згідно офіційним даним постійного представництва України при 

відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві [116] процес 

вступу України до СОТ розпочався 30 листопада 1993 року, коли до 

Секретаріату ГАТТ було подано офіційну заявку Уряду України про намір 

приєднатися до ГАТТ. 5 лютого 2008 року у Женеві відбулося засідання 

Генеральної Ради СОТ, на якому було підписано Протокол про вступ 

України до СОТ. 10 квітня 2008 року Верховна Рада України прийняла 

законопроект «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової 

організації торгівлі». 16 квітня 2008 року Закон про ратифікацію був 

підписаний Президентом України. Згідно з процедурами СОТ, 16 травня 2008 

року Україна стала повноправним членом цієї Організації. Вступ України до 

СОТ відкрив перспективи для розвитку національної економіки [116,255]. 

Україна на абсолютно рівних умовах та правах з іншими членами організації 

бере безпосередню участь у формуванні новітніх правил торгівлі на 

світовому ринку у рамках поточного раунду багатосторонніх торговельних 

переговорів з метою максимального врахування національних інтересів 

нашої держави у торговельно-економічній сфері. Як член СОТ Україна 

отримала право використовувати механізм врегулювання суперечок в рамках 

СОТ, що сприяє справедливому вирішенню будь-яких суперечок з приводу 

дотримання положень угод СОТ, які можуть виникнути у країни з її 

торговими партнерами. У рамках зазначеного механізму було позитивно 

вирішено ряд важливих питань, а саме  дискримінаційного оподаткування, 

ліцензування деяких видів української продукції. Україна продовжує 

використовувати цей механізм СОТ, оскільки це є частиною системних 

зусиль, спрямованих на забезпечення та розширення присутності українських 

товарів на світових ринках [264]. Набуття Україною членства в СОТ 

створило необхідні передумови для підписання у червні 2010 року Угоди про 
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вільну торгівлю з Європейською асоціацією вільної торгівлі (Норвегія, 

Швейцарія, Ісландія та Ліхтенштейн), яка набрала чинності з 1 червня 2012 

року; стало потужним стимулом для започаткування переговорів з 

Європейським Союзом щодо створення зони вільної торгівлі. Політичну 

частину Угоди про асоціацію з Європейським Союзом України було 

підписано 21 березня 2014 року. Економічну частину цієї угоди було 

підписано 27 червня 2014 року. Уряд України здійснює активну 

зовнішньоторговельну політику шляхом участі нашої країни у 

багатосторонніх торговельних переговорах та проводить ефективну роботу, 

спрямовану на реалізацію переваг членства України у СОТ з метою 

розширення експортних можливостей вітчизняних товаровиробників та 

захисту економічних інтересів держави на зовнішніх ринках. В цілому 

Хронологія імплементації процедур торгівлі СОТ в механізми державного 

управління України представлено на рис.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.1. Хронологія імплементації процедур торгівлі СОТ в механізми 

державного управління України [185,264] 

 

Після вступу до СОТ Україна продовжує інтегруватися у світову 

торговельну систему як засіб досягнення стійкого торгового та економічного 

  

07.12.2013 було завершено переговори щодо Угоди СОТ про спрощення 
процедур торгівлі (УСПТ) в складі так званого «Балійського пакету 

14.08.2014. Україною здійснено нотифікацію окремих 
заходів УСПТ (по категорії А 

27.11.2014. УСПТ була відкрита для прийняття членами СОТ 

27.11.2014. УСПТ була відкрита для04.11.2015. Україна ратифікувала 
УСПТ – Закон України «Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до 

Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі» (від 
04.11.15 № 745-VIII) прийняття членами СОТ 
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зростання. В останні роки Україна активізувала свою роботу з торговельними 

партнерами, зокрема, шляхом завершення переговорів про зону вільної 

торгівлі з Канадою та перезавантаження торгових переговорів з Ізраїлем та 

Туреччиною. При участі у пільгових торговельних угодах Україна 

дотримується відповідних положень СОТ, включаючи Статтю XXIV ГАТТ 

1994 та статтю V ГАТС, і забезпечує, положення інших Угод СОТ щодо 

прозорості, повідомлення, консультацій та інших зобов'язань щодо створення 

вільних торговельних зон. Україна належним чином подає всі повідомлення 

про свої зони вільної торгівлі та митних союзів, а також про повідомлення 

про будь-які зміни в регулюванні, що вимагаються Комітетом СОТ з 

регіональних торгових угод [264]. 

Проте слід підкреслити, що Україна успадкувала досить складну 

регуляторну інфраструктуру СРСР. У деяких випадках старий режим 

антитетичний до угод СОТ. Режим стандартів ГОСТ був розроблений для 

підтримки та зміцнення центральних директив з планування в СРСР, і його 

стійкість  під час переходу до світових стандартів створює перешкоду для 

впровадження нових технологій. В інших випадках нормативні правила СОТ 

просто не мають аналогів в економіці управління: немає потреби вказувати 

права інтелектуальної власності як стимул для інвестицій у світ, де держава 

володіє всім майном і приймає всі інвестиційні рішення. В обох випадках 

Український уряд має зараз запровадити нові регуляторні режими, які 

відповідають стандартам капіталістичних економік. Це вимагає 

адміністративної реорганізації, нарощування потенціалу та придбання 

обладнання. Як саме впроваджувати і скільки коштуватимуть ці заходи? 

Виходячи з того, що витрачали інші країни на оновлення прав 

інтелектуальної власності та стандартів, це буде дорівнювати кілька сотень 

мільйонів доларів і це тільки стосується лише трьох угод СОТ:TRIPS, TBT та 

SPS. Україна має додаткові зобов'язання щодо виконання митної реформи, 

лібералізації торгівлі послугами, пов'язаних з торгівлею та інвестиціями. 
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Загалом умови реалізації зобов'язань, що містяться в Угоді СОТ про 

спрощення процедур торгівлі представлено на рис.4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.2. Умови реалізації зобов'язань, що містяться Угода СОТ про 

спрощення процедур торгівлі [264] 

Зобов'язання, що містяться в УСПТ, 
умовно поділяються за типами, які 

випливають з контексту кожного заходу: 

«Буде» («Shall») – зі змісту заходу 
не випливає додаткових умов та 
альтернатив для втілення в 
національну практику; «Може» 
(«May») – зміст заходу або в цілому є 
альтернативою чомусь (переважно, 
національній практиці), не вказаному 
в УСПТ, або містить певний набір 
альтернатив, з яких належить 
здійснювати вибір; «Заохочується» 
(«Encouraged to») – зміст заходу 
формулюється як бажане для усіх 
підписантів УСПТ, але, ймовірно, 
поки що недосяжне для окремих 
підписантів; «Буде, якщо» («Shall 
subject to») – у змісті заходу 
містяться певні попередні умови (як 
правило, у формі «якщо доцільно», 
«за необхідності»), визнанням яких 
«активується» сам захід; «У 
відповідності з» («Consistent with») – 
допускається можливість відхилення 
від змісту заходу, якщо таке 
відхилення обумовлене національним 
законодавством або іншими 
міжнародними актами. 

Умови реалізації зобов'язань, 
що містяться в УСПТ, 

поділяються за категоріями, які 
держава-член СОТ має 
визначати самостійно, 

виходячи зі своєї спроможності 
та можливостей: 

Категорія A – положення, які 
країна-Член, що розвивається, або 
найменш розвинена країна-Член 
визначає для виконання 
безпосередньо після набрання 
чинності цією Угодою або, у 
випадку найменш розвиненої 
країни-Члена, протягом одного 
року з моменту набрання чинності 
Угодою. 

Категорія B – положення, які 
країна-Член, що розвивається, або 
найменш розвинена країна-Член 
визначає для застосування в певну 
дату після завершення перехідного 
періоду, що слідує за набранням 
чинності цією Угодою. 

Категорія C – положення, які 
країна-Член, що розвивається, або 
найменш розвинена країна-Член 
визначає для застосування в певну 
дату після завершення перехідного 
періоду, що настає після набрання 
чинності цією Угодою, і потребує 
нарощування потенціалу для 
впровадження через надання 
допомоги та підтримки для 
нарощування потенціалу. 

Стани, в яких перебуватимуть 
країни-члени СОТ відносно цієї 

угоди: 

Перший – з моменту набуття чинності УСПТ: по заходах, нотифікованих за 
категорією А – відразу забезпечується стан відповідності законодавства і 
практики вимогам, викладеним в заходах; по заходах, нотифікованих за 
категоріями В, С – конкретизувати дати, починаючи з яких країна 
забезпечуватиме стан відповідності законодавства і практики вимогам, 
викладеним в заходах. 

Другий – після дати реалізації останнього (за часом) заходу, нотифікованого за 
категорією В чи С:

по всіх заходах УСПТ забезпечується стан відповідності законодавства і 
практики вимогам, викладеним в заходах.

Другий стан можна характеризувати як стан повної імплементації норм УСПТ 
в національне законодавство і практику.
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Слід підкреслити, що новітній стан державного управління 
зовнішньоекономічними процесами залишається досить фрагментарним. 
Тому на сьогодні значна кількість цільових аудиторій має досить скептичні 

позиції щодо розвитку зовнішньоторговельної сфери засобами інтеграції до  
СОТ. Проте довід механізмів державного управління економічною 
дипломатією в деяких країнах свідчить про високий рівень результативності 
такого підходу. Наприклад для системи державного управління 

зовнішньоторговельною діяльністю США, торгівельна дипломатія в рамках 
СОТ є пріоритетом. СОТ порушує торговельні бар'єри за кордоном і 
допомагає США експортувати більше наших товарів і послуг в інші країни. В 
середньому, кожен мільярд доларів експорту товарів і послуг призводить до 

створення тисяч робочих місць в США. У період з 2005 по 2016 рік в 
Сполучених Штатах було створено 1,3 млн. нових робочих місць, за рахунок  
збільшення експорту товарів і послуг. За той же період загальна зайнятість в 

США збільшилася на 11,7 млн. робочих місць, а рівень безробіття знизився з 
6,1% до 4,5%. Роботи, які підтримуються експортом товарів, платять 13-16% 

вище середньої заробітної плати. Сьогодні промислове виробництво в 
Сполучених Штатах більш ніж на 34% вище, ніж в 2010 році. Це можна 

порівняти з 3,5% -ним збільшенням в Німеччині і 0,5% -ним зниженням в 
Японії. У період з 2005 по 2010 рік продуктивність праці зросла майже на 4% 
на рік, а робочі місця на виробництві збільшилися більш ніж на півмільйона 

[261]. Завдяки новим можливостям, створеним правилами СОТ, більше 

третини сільськогосподарського виробництва в США в 2010 р. 

експортувалося з вартістю 52 млрд. дол. США. На частку сектора послуг, 
включаючи роздрібну торгівлю, транспорт, будівництво, страхування, 
фінанси, бухгалтерський облік, рекламу, комп'ютерні послуги, туризм, 

інженерні та екологічні послуги, припадає понад 60 % економіки США. 
Відповідно до правил СОТ, США керують світом в сфері торгівлі послугами 
з експортом більш 264 млрд. дол. США в рік. Це найбільш 
швидкозростаючий сектор в світовій економіці і він забезпечує найбільшу 

кількість нових робочих місць. Проявом активної економічної дипломатії 
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США в рамках СОТ є географічна структура  суперечок між членами СОТ за 
2012-2017рр., що представлена на рис.4.3. 
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Рис.4.3. Географічна структура  суперечок між членами СОТ 

 за 2012-2017 рр. [223] 

Як свідчить географічна структура  суперечок між членами СОТ за 

2012-2017 рр. країни Європейського Союзу та США використовують цей 

механізм економічної дипломатії досить інтенсивно порівняно з Україною. 

Разом з цим українська практика державного управління також має 

позитивну динаміку. Так приведемо приклади щодо вирішення торгових 

суперечок України в рамках СОТ [261].  

Одною зі знакових суперечок в якій Україна продемонструвала 

ефективність державної економічної дипломатії в рамках СОТ стала 

суперечка з Молдовою. Так згідно змісту суперечки 17 лютого 2011 року 

Україна запропонувала провести консультації з Молдовою щодо закону "Про 

заборгованість за забруднення навколишнього середовища" від 25 лютого 

1998 року, який встановлює два види зборів лише на імпортовані товари: (i) 

збір за імпортовані товари, використання яких забруднює навколишнє 

середовище, на 0,5-5% від митної вартості імпортованої продукції; і (іі) плата 

з пластикових або "тетра-пакетних" упаковок, що містять продукти (крім 

молочних продуктів) у розмірі 0,80-3,00 MDL на упаковку. Україна 

стверджувала, що подібні до вітчизняної продукції не підлягають першому 

типу стягнення, тоді як пакунки, що містять продукти, вироблені на 

внутрішньому ринку, не підлягають другому типу стягнення. Україна 

стверджувала, що Молдова порушує Статтю III: I, III: 2 та III: 4 ГАТТ 1994 

року. 3 березня 2011 р. Європейський Союз просив приєднатися до 

консультацій. Згодом Молдова повідомила ДСБ, що вона прийняла прохання 

Європейського Союзу приєднатися до консультацій. 12 травня 2011 р. 

Україна просила створити комісію. На засіданні 24 травня 2011 р. ДСБ 

відклав створення комісії.  На засіданні 17 червня 2011 р. ДСБ створила 

колегію. Аргентина, Китай та Європейський Союз зарезервували свої права 

третьої сторони [188,226]. 
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З метою досягнення взаємно задовільного вирішення цього питання 

Україна запропонувала провести консультації якомога швидше на дату 

узгодження між нашими представництвами. Тим не менше, консультації 

були неможливі, оскільки Україна не отримала жодної письмової відповіді, і 

молдовські експерти не брали участь у консультаціях протягом періоду, 

передбаченого статтею 4 ДДС, що унеможливило зустріч експертів з України 

та обговорення цього питання на етапі консультацій. Відповідно, Україна 

поважає, згідно з Статтею 6 ДДС, про те, що Орган врегулювання суперечок 

створив колегію для вивчення цього питання з типовими повноваженнями, 

викладеними в статті 7.1 ДДУ і через 13 місяців задовольнив позив [188,226]. 

Іншою зі знакових суперечок в якій Україна продемонструвала 

ефективність державної системи регулювання економічними процесами в 

рамках СОТ стала суперечка з Російською Федерацією. 13 жовтня 2017 р. 

Україна провела консультації з Російською Федерацією щодо заходів 

відносно торгівлі соковмістимими продуктами, пивом, напоями на основі 

пива та іншими алкогольними напоями, кондитерськими виробами, 

настінним папером та аналогічними настінними покриттями з України. Це 

був другий запит на консультації України з Російською Федерацією щодо 

заходів, що стосуються транзиту продукції. На проханнях щодо консультацій 

Україна заявляє, що ці заходи застосовуються окремо тих товарів, що раніше 

були оскаржені в рамках DS512 [261]. 

 Заходи, що впливають на торгівлю соковмістимими продуктами, 

пивом, пивними напоями та іншими алкогольними напоями, кондитерськими 

виробами, шпалерами та подібними стіновими покриттями, були введені 

Російською Федерацією у відповідь на рішення України не вступати в угоду 

до Договору про Створення Євразійського економічного союзу. Ці заходи 

були також частиною зусиль Російської Федерації, спрямованих на те, щоб 

стримувати Україну від укладення Угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом. Ця Угода про асоціацію була підписана сторонами 27 червня 2014 
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р., тимчасово вступила в силу 1 січня 2016 р. і повністю набрала чинності 1 

вересня 2017 р.. 

Такі заходи впливають на кілька категорій продукції, а саме соків, 

пива, пивних напоїв та інших алкогольних напоїв, кондитерських виробів, 

шпалер та інших подібних стінових покриттів, що походять з України. Ці 

товари українського походження більше не можуть бути імпортовані на 

територію Російської Федерації. Крім того, Російська Федерація також 

забороняє транзит деяких з цих товарів з України через її територію до третіх 

країн. Заходи, що застосовуються Російською Федерацією є непрозорими та 

непередбачуваними, і, як видається, вони не були опубліковані та 

впорядковані таким чином, що відповідає зобов'язанням Російської Федерації 

за кількома угодами, що охоплюють СОТ. 

Проте в деяких випадках слабка позиція державного механізму щодо 

лобіювання інтересів за допомогою третіх країн визначається досить 

негативно як у випадку  з Вірменією. Так  20 липня 2010 р. Україна просила 

консультації з Вірменією щодо заходів Вірменії, які впливають на ввезення 

та внутрішню торгівлю сигаретами та алкогольними напоями. Україна 

стверджувала, що закон Вірменії "Про оподаткування податків на тютюнові 

вироби" від 24 березня 2000 р. стягує дискримінаційні внутрішні податки на 

імпортовані тютюнові вироби, і тому суперечить статті III ГАТТ 1994 та 

пункту 1.2 Вірменського протоколу про вступ до СОТ. Більше того, закон 

накладає митні тарифи на такі імпортні тютюнові вироби у розмірі 24 %, що 

перевищує 15-відсоткову ставку, встановлену в Вірменії. Щодо імпортних 

алкогольних напоїв, Україна стверджувала, що закон Республіки Вірменія 

"Про акцизний податок" від 7 липня 2000 р. застосовує вищі акцизи на 

імпортовані алкогольні напої, ніж на аналогічні вітчизняні товари. Україна 

вважала, що це також не відповідає зобов'язанням Вірменії за статтею III 

ГАТТ 1994 р. 8 вересня 2010 р. Україна запросила створення групи. 6 жовтня 

2010 р. Україна просила створити комісію. На засіданні 25 жовтня 2010 р. 

ДСБ відклав створення комісії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

В останній час державне управління на основі співпраці з СОТ 

ведеться досить активно, так слід згадати що тільки в 2017 р. Україна подала 

дві скарги до СОТ. Так в рамках першої скарги  Україна запросила СОТ 

консультації з Росією щодо російських заходів, що впливають на торгівлю 

певними продуктами, такими як соки, алкогольні напої, кондитерські вироби 

та шпалери з України. Прохання було розіслано членам СОТ 19 жовтня. В 

рамках другої скарги Україна зажадала від СОТ консультацій з Казахстаном 

стосовно антидемпінгових заходів, що стягуються Казахстаном з окремих 

видів сталевих труб, що імпортуються з України. Цей запит було розіслано 

членам СОТ 21 вересня. Загалом систематизація позивів України до СОТ за 

2016-2017 рр. представлено в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1. 

Систематизація позивів України до СОТ за 2016-2017 рр. [185] 

19.10.2017 

Україна запросила СОТ консультації з Росією щодо російських заходів, що 
впливають на торгівлю певними продуктами, такими як соки, алкогольні 
напої, кондитерські вироби та шпалери з України. Прохання було розіслано 
членам СОТ 19 жовтня 

21.09.2017 

Україна зажадала від СОТ консультацій з Казахстаном стосовно 
антидемпінгових заходів, що стягуються Казахстаном з окремих видів 
сталевих труб, що імпортуються з України. Цей запит було розіслано 
членам СОТ 21 вересня. 

19.05.2017 

19 травня Російська Федерація повідомила Секретаріау СОТ про те, що 
вона подала запит про конфліктні консультації зі Сполученими Штатами 
щодо України щодо передбачених та збережених Україною обмежень, 
заборон, вимог та процедур щодо торгівлі товарами та послугами з Росії, а 
також транзиту. 

14.09.2016 

14 вересня Україна повідомила Секретаріат СОТ про те, що вона 
ініціювала провадження у суперечці СОТ проти Російської Федерації 
стосовно заходів, які, як передбачається, введені Росією щодо руху 
транзиту через Україну через Росію 

18.04.2016 

Україна ратифікувала переглянуту Угоду про державні закупівлі СОТ та 
зможе скористатись новими можливостями доступу до ринку та іншими 
положеннями, передбаченими пактом, починаючи з наступного місяця. 
Україна подала документ про приєднання до Секретаріату СОТ 18 квітня.   
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15.04.2016 

Члени СОТ висловили занепокоєння з приводу ряду заходів, що впливають 
на торгівлю товарами, на засіданні Ради з питань торгівлі СОТ 15 квітня. В 
Раді споживчих товарів вперше було піднято нові обмеження Російської 
Федерації на транзит товарів з України та нові мінімальні імпортні ціни на 
продукцію заліза та сталі в Індії. 

 

В процесі систематизації пріоритетних питань в сфері імплементації в 
Україні Угоди СОТ щодо спрощення процедур торгівлі та інтенсифікації 
інструментів державного регулювання нами запропоновано рекомендації 
щодо конкретних статей Угоди СОТ, які на нашу думку дадуть змогу 
розширити інструментарій державного управління торговою сферою. По-

перше, Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Державна фіскальна 
служба, повинні розробити перелік документів і форм, які вимагають 

регуляторні органи для міжнародних торгових операцій, а також опис 
відповідних документальних процедур. Це завдання слід здійснити з 

урахуванням положень статті 10.1 Угоди СОТ. По-друге, в Стаття 259 

Митного кодексу України передбачає обробку документів до прибуття 
товарів тому, на нашу думку існує потреба у внесенні змін і доповнень до 
тексту кодексу. Крім того, повинні бути розроблені та запроваджені 
процедури для забезпечення обробки до прибуття для всіх видів транспорту, 
а не тільки морським транспортом. Ця робота повинна охоплювати огляд 
Постанови № 451 Кабінету Міністрів від 25 травня 2012 р. «Питання 

пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних 
та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що 

переміщуються ними» (з подальшими змінами та доповненнями). Ця робота 
повинна також включати в себе огляд існуючих і пропонованих процедур 

обробки до прибуття на предмет відповідності переглянутій Кіотській 
конвенції, особливо щодо використовуваної термінології. По-третє, наступна 
рекомендація стосується статті 7.4. угоди СОТ, яка стосується управління 
ризиками [263]. Пропозиції полягають у забезпеченні більш швидкого 
випуску вантажів з низьким ступенем ризику. Таким чином, всі основні 
регуляторні органи повинні ввести в дію свої системи управління ризиками 
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(системи аналізу та оцінки ризиків, профілювання ризиків). На нашу думку 
було б важливо, щоб такі системи взаємодіяли між собою. Також на нашу 
думку слід підкреслити необхідність розширення міжвідомчого 
співробітництва та координації стосовно профілювання й аналізу ризиків та 
управління ризиками. Слід відзначити, оскільки про статтю 7.4.4 було 
повідомлено Україною як про захід категорії «А» і оскільки цей захід може 
бути імплементовано тільки в зв'язку із імплементацією заходів статей 7.1.1, 
7.1.2 і 7.1.2, імплементація статті 7.4 є проблемою, яку треба розглядати 
невідкладно. Слід мати на увазі, що Державна фіскальна служба вже 
використовує критерії вибірковості,  передбачені у підпункті 7.4.4 статті 7.4, 
в системі управління ризиками, яка застосовується під час митного контролю 
товарів, транспортних засобів. При розробці та реалізації управління 
ризиками (системи аналізу та оцінки ризиків, профілювання ризиків) 
важливо забезпечити дотримання правил і стандартів, що містяться в 
переглянутій Кіотській конвенції.  Одним з важливих завдань управління 
ризиками (системи аналізу та оцінки ризиків, профілювання ризиків) в 
Україні є необхідність здійснювати ці процедури як на рівні центральних 
органів, так і в регіонах України. По-четверте, Митний пост-аудит. На 
сьогодні існує необхідність перегляду чинного законодавства, в тому числі  
положень Митного кодексу України, запозичених з Законів України № 877-V 

від 5 квітня 2007 р. «Про основні правила державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності» з подальшими змінами та доповненнями, і 
Закону України № 2735-VI від 2 грудня 2010 р. «Про державний ринковий 
нагляд і контроль нехарчової продукції», з подальшими змінами та 
доповненнями, з метою повної імплементації митного пост-аудиту.  По-п’яте, 
визначення та опублікування середнього часу випуску товарів. Аналіз статті 
7.6 угоди СОТ на нашу думку свідчить про необхідність в допомозі при 
реалізації таких завдань, як Дослідження часу випуску товарів за 
методологією ВМО, як рекомендовано Угодою СОТ щодо спрощення 
процедур торгівлі. Існує необхідність не тільки фінансової підтримки (суми 
якої, як і раніше, повинні бути оцінені), але також експертної допомоги у 
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розробці та здійсненні цього завдання, а також у навчанні місцевих 
експертів, які б проводили такі дослідження, а також здійснювали б аналіз 
бізнес-процесів. В цілому систематизація пріоритетних питань в сфері 
імплементації в Україні Угоди СОТ щодо спрощення процедур торгівлі та 
інтенсифікації інструментів державного регулювання представлено на 
рис.4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необхідні законодавчі, інституційні, логістичні заходи 

 Уряд України, зокрема, Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі та Державна фіскальна служба, 
повинні розробити перелік документів і форм, які 
вимагають регуляторні органи для міжнародних 
торгових операцій, а також опис відповідних 
документальних процедур. Це завдання слід здійснити 
з урахуванням положень статті 10.1 Угоди. 
 

Напрями 
спрощення 
процедур 
торгової 

дипломатії 

Стаття 7.1 – Обробка документів до Прибуття товарів 

Існує необхідність перегляду чинного законодавства, в тому числі 
положень Митного кодексу України, запозичених з Законів України № 877-
V від 5 квітня 2007 р. «Про основні правила державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» з подальшими змінами та 
доповненнями, і Закону України № 2735-VI від 2 грудня 2010 р. «Про 
державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», з 
подальшими змінами та доповненнями, з метою повної імплементації 
митного пост-аудиту. 

Стаття 7.5 – Митний пост-аудит 

Стаття 1.1 – 

Публікація 

Стаття 259 Митного кодексу України передбачає обробку документів до 
прибуття товарів. Можливо, існує потреба у внесенні змін і доповнень до 
тексту кодексу. Крім того, повинні бути розроблені та запроваджені 
процедури для забезпечення обробки до прибуття для всіх видів 
транспорту, а не тільки морським транспортом. Ця робота повинна 
охоплювати огляд Постанови № 451 Кабінету Міністрів від 25 травня 2012 
р. «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, 
водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і 
товарів, що переміщуються ними» (з подальшими змінами та 
доповненнями). Ця робота повинна також включати в себе огляд існуючих 
і пропонованих процедур обробки до прибуття на предмет відповідності 
переглянутій Кіотській конвенції, особливо щодо використовуваної 
термінології. 

Необхідно розглянути існуючі міжнародні стандарти та пов’язані з ними 
правові акти (такі як стандарти ЄЕК ООН, ВМО та ISO). Прикладом таких 
стандартів є Модель даних Всесвітньої митної організації. Необхідно 
зауважити, що ця Модель даних не лише включає в себе набори даних для 
різних митних процедур, але також інформацію, необхідну для інших 
регуляторних органів для транскордонного випуску та оформлення товарів на 
кордоні. Імплементація регіональних стандартів (таких як стандарти 
Європейського союзу) була б корисною, якщо вони засновані на більш 
широких міжнародних/глобальних стандартах. Наприклад, Єдиний 
адміністративний документ ЄС базується на Ключі формату ООН (UNLK) і 

Стаття 10.3 – Застосування міжнародних стандартів 
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Рис.4.4. Систематизація пріоритетних питань в сфері імплементації в Україні 

Угоди СОТ щодо спрощення процедур торгівлі [128,263] 

Іншим напрямом щодо удосконалення державної політики 

імплементації процедур торгівлі  СОТ є створення  централізованого сайт на 

базі ДФС щодо процедури імпорту, експорту, транзиту з прив’язкою до кодів 

товарів згідно з УКТЗЕД. Щодо статті 1.1 слід підкреслити важливість 

впровадження певних документальних процедур. Щодо статті 1.1 (зокрема, з 

огляду на необхідність надійної аналітичної основи для оптимізації і 

скорочення числа документів) і статті 1.2 (Публікація в Інтернеті), а також 

пов'язаних з ними статей 10.1, 10.3 і 10.4 важливо провести аналіз бізнес-

процесів з метою підготовки рекомендацій для спрощення документообігу. 

Відповідно до ст. 319 Митного Кодексу України товари, що переміщуються 

через митний кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати 

державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, 

фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю. У пунктах 

пропуску через державний кордон України зазначені види державного 

контролю (крім радіологічного) здійснюються митними органами у формі 

попереднього документального контролю на підставі інформації, отриманої 

від державних органів, уповноважених на здійснення цих видів контролю, з 

використанням засобів інформаційних технологій [263]. Митні органи 

взаємодіють з державними органами, уповноваженими на здійснення 

зазначених видів контролю, координують роботу з їх здійснення у пунктах 

пропуску через державний кордон і в зонах митного контролю на митній 

території України в порядку, встановленому Кодексом та іншими законами 

України. В зв’язку з чим, для полегшення пошуку потрібної інформації 

суб’єктам господарювання, доцільно створити централізований сайт на базі 
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ДФС щодо процедури імпорту, експорту, транзиту з прив’язкою до кодів 

товарів згідно з УКТЗЕД. За запропонованим ДФС єдиним шаблоном кожен 

з контролюючих органів надасть процедури щодо імпорту, експорту, 

транзиту. В цілому функціональні складові пропонованого централізованого 

сайту на базі ДФС щодо процедури імпорту, експорту, транзиту з прив’язкою 

до кодів товарів згідно з УКТЗЕД представлено на рис.4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.5.Функціональні складові пропонованого централізованого сайту на 

базі ДФС щодо процедури імпорту, експорту, транзиту з прив’язкою до кодів 

товарів згідно з УКТЗЕД [128,263] 

 

Отже, в процесі удосконалення державної політики імплементації 

процедур торгівлі  СОТ на основі систематизація пріоритетних питань в 

сфері імплементації в Україні Угоди СОТ щодо спрощення процедур торгівлі 

та інтенсифікації інструментів державного регулювання було запропоновано 

реалізувати наступні заходи які дадуть змогу підвищити ефективність 
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державного регулювання економічних процесів в Україні: по-перше, 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Державна фіскальна 

служба, повинні розробити перелік документів і форм, які вимагають 

регуляторні органи для міжнародних торгових операцій, а також опис 

відповідних документальних процедур. Це завдання слід здійснити з 

урахуванням положень статті 10.1 Угоди СОТ; по-друге, в Стаття 259 

Митного кодексу України передбачає обробку документів до прибуття 

товарів тому, на нашу думку існує потреба у внесенні змін і доповнень до 

тексту кодексу. Крім того, повинні бути розроблені та запроваджені 

процедури для забезпечення обробки до прибуття для всіх видів транспорту, 

а не тільки морським транспортом; по-третє, наступна рекомендація 

стосується статті 7.4. угоди СОТ, яка стосується управління ризиками. 

Пропозиції полягають у забезпеченні більш швидкого випуску вантажів з 

низьким ступенем ризику. Таким чином, всі основні регуляторні органи 

повинні ввести в дію свої системи управління ризиками (системи аналізу та 

оцінки ризиків, профілювання ризиків); по-четверте, на сьогодні існує 

необхідність перегляду чинного законодавства, в тому числі  положень 

Митного кодексу України, запозичених з Законів України № 877-V від 5 

квітня 2007 р. «Про основні правила державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» з подальшими змінами та доповненнями, і Закону 

України № 2735-VI від 2 грудня 2010 р. «Про державний ринковий нагляд і 

контроль нехарчової продукції», з подальшими змінами та доповненнями, з 

метою повної імплементації митного пост-аудиту; по-п’яте, визначення та 

опублікування середнього часу випуску товарів. Аналіз статті 7.6 угоди СОТ 

на нашу думку свідчить про необхідність в допомозі при реалізації таких 

завдань, як Дослідження часу випуску товарів за методологією ВМО, як 

рекомендовано Угодою СОТ щодо спрощення процедур торгівлі. Існує 

необхідність не тільки фінансової підтримки (суми якої, як і раніше, повинні 

бути оцінені), але також експертної допомоги у розробці та здійсненні цього 
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завдання, а також у навчанні місцевих експертів, які б проводили такі 

дослідження, а також здійснювали б аналіз бізнес-процесів.  

Також в цілому як висновок слід підкреслити, що на сьогодні існують 

різні мотиви за якими держави трансформують політики 

зовнішньоторговельної діяльності у бік Світової Організації Торгівлі, так як, 

на практичному рівні привабливість СОТ має кілька вимірів. Перший вимір 

залучення СОТ полягає в тому, що уряди можуть отримати полегшений 

доступ на ринки для своїх корпорацій для здійснення експорту. Саме 

приєднання не вплине на ставки МФН торгових партнерів країн, що 

приєднуються. Однак останній зможе отримати вигоду від всіх зобов'язань, 

прийнятих підписантів Угоди СОТ в майбутньому. 

Крім того, країнам, які не є членами СОТ, необхідно буде вирішувати 

питання на двосторонній чи регіональній основі.. Тому багатостороння 

торговельна система особливо важлива для невеликих країн, які мають 

обмежені економічні можливості для використання своїх проектів для 

поліпшення умов торгівлі. Їх вплив на умови торгівлі може бути посилений, 

якщо умови торгівлі (і, отже, світові ціни) будуть обговорюватися на 

багатосторонньому рівні. Друга практична причина, зацікавленості 

національних урядів у приєднанні до  СОТ, яка вже згадувалася вище в 

теоретичному контексті, - це сприятливий вплив СОТ на довіру до політики 

уряду. Уряди часто стикаються з «нестачею в довірі», намагаючись 

переконати іноземних і вітчизняних інвесторів і решту бізнес-спільноти в 

тому, що стосується їх зобов'язань по конкретній політиці. Утворюючи 

поступки країн в юридичні зобов'язання, членство в СОТ забезпечує потужні 

гарантії політичних напрямків урядів. На відміну від односторонніх 

політичних реформ, політичні реформи, підтримувані багатосторонніми 

зобов'язаннями, більш надійні, зокрема, через стратегічну взаємодію між 

урядом і приватним сектором, що робить угоду привабливою. У цих умовах 

національні уряди використовують економічну дипломатію СОТ, щоб 

підвищити довіру до вибору їхньої політики щодо приватного сектору.  
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Третя причина - благотворний вплив членства на внутрішню політику 

і інститути державного управління, що беруть участь в проведенні 

міжнародної торгівлі. Національні уряди, що приєднались повинні ввести в 

дію ряд норм і інститутів, які підтримують лібералізацію ринків і 

підвищують прозорість і сприяють верховенству закону, забезпеченню 

виконання контрактів та еволюції незалежної судової системи. В принципі, 

ніщо не завадило б урядам вводити ці норми і положення на односторонній 

основі. Роль СОТ в цьому процесі полягає в сприянні впровадженню 

ефективних реформ не тільки шляхом зміцнення довіри до торговельної 

політики уряду, але і для сприяння впровадженню політики, заснованої на 

передовій практиці [263]. 

Четверта причина, з якої регламенти СОТ повинні стати імперативом 

для формування новітньої економічної системи України, це внесок в 

передбачуваність, безпеку і прозорість доступів до  ринку. Наприклад, один з 

головних мотивів китайського уряду приєднання до СОТ була 

невизначеність для китайських підприємств і уряду, що виникла через 

тимчасовий характер тарифних положень, застосовуваних до китайського 

експорту в США. Приєднання Китаю до СОТ скасовувало цю практику, 

усунуло невизначеність і, отже, знизило транзакційні витрати ведення 

бізнесу і зменшило викривлення, пов'язані з інвестиційними рішеннями. Крім 

того, експорт з країни, які, на думку їхніх партнерів, є неринковою, часто 

стає головною причиною антидемпінгових заходів.  П'ята причина пов'язана з 

механізмом вирішення спорів СОТ. Можливість вирішення спорів через 

механізм врегулювання суперечок може з'являтися у дрібних і слабкіших 

економічно країн, як одна з найбільш відчутних вигод від вступу в СОТ. Є 

дуже мало ефективних засобів для вирішення міжнародних торговельних 

суперечки поза комерційного арбітражу, тому вирішення спорів через 

механізми СОТ забезпечує унікальну, доступну і ефективну можливість для 

державної зовнішньоторговельної політики та регулювання державою  

економічної України. Таким чином, вище зазначені положення дають 
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вичерпні аргументи щодо пріоритетів державної зовнішньоекономічної 

політики на основі використання інструментів державного регулювання на 

основі співпраці зі Світовою Організацією Торгівлі. Тому подальший 

розвиток даної проблематики впровадження у практику авторських положень 

має виключний інтерес та практичну цінність з огляду на новітні 

трансформаційні процеси в підходах до державного управління.   

 

4.2. Пріоритетні заходи державного регулювання системи 

підтримки  корпорацій України 

 

Одним з найважливіших напрямків державного регулювання 

зовнішньої політики країни є заходи щодо підтримки стратегічних 

корпорацій національної економіки. Вирішення цього завдання стикається з 

двома комплексами проблем: нерозвиненістю системи державної підтримки 

вітчизняних корпорацій, і з високими ризиками можливих фінансових втрат 

експортерів при поставці товарів на ринки, що розвиваються. Новітня  

система економізації зовнішньої політики  повинна мати реальні механізми 

ефективної державної підтримки національних корпорацій, які не 

поступаються за ефективністю іншим країнам, в інтересах не тільки 

збільшення обсягу зовнішньої торгівлі, а й вдосконалення її структури за 

рахунок підвищення частки продукції обробної промисловості і послуг. 

Спроби створення такої системи в нашій країні до останнього часу не мали 

значних успіхів через фрагментарне інституційне забезпечення цієї 

діяльності. Міжнародний досвід свідчить, що якщо державні інституції не 

беруть участі в підтримці стратегічних корпорацій, то бізнес не здатний 

досягти певних результатів, при цьому подальший його розвиток не буде 

гарантовано. Повноцінно розвиватися  бізнес може лише за наявності низки 

умов, які не можуть бути сформовані без втручання держави, оскільки 

абсолютна більшість з них безпосередньо чи опосередковано залежить від 

рішень, які можуть бути прийняті тільки державними інституціями. У зв'язку 
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з цим розробка заходів державного регулювання економізації зовнішньої 

політики України  на основі  підтримки стратегічних корпорацій є 

актуальним завданням. 

На сьогодні державне управління і бізнес нерозривно пов'язані один з 

одним, з діями одних часто нав'язують наслідки - з інших. Саме в інтересах 

уряду тримати економіку здоровою, серед іншого, забезпечуючи сприятливі 

умови для бізнесу. В цьому випадку уряд має в своєму розпорядженні 

достатню кількість інструментів для заохочення ділової активності у всій 

економіці або в конкретних галузях. Державна політика підтримки 

стратегічних корпорацій  має значну кількість інструментів проте в Україні 

не всі вони реалізовані в повній мірі та ефективно функціонують, тому 

систематизуємо їх за функціональним призначенням. 

По-перше, це процентні ставки. Система органів державного 

управління  може змінити цільовий показник облікової ставки - показник, 

який безпосередньо впливає на основну процентну ставку, - стимулювати 

кредитування бізнесу і споживачів. Коли основна ставка падає, запозичення 

стає більш прибутковим. Це спонукає підприємства розширюватися і 

дозволяє споживачам відчувати тимчасове збільшення дискреційних доходів.  

Проте на сьогодні такий інструмент є досить громіздким та зачіпає інші 

сфери  суспільного відтворення. Слід відзначити, що ступінь застосування 

цього інструменту в Німеччині, Сполучених Штатах Америки та інших 

країнах першого світу свідчить про те, що залучення саме цього інструменту 

не є розповсюдженим, а застосування даного інструменту відбувається тільки 

в короткострокових масштабах [186]. 

По-друге, це податкові пільги. Крім вікового аргументу, згідно з яким 

більш низькі податки на корпоративні доходи стимулюють підприємницьку 

діяльність, в уряді є інші методи в своєму податковому інструментарії, які 

можуть стимулювати конкретні галузі. Податкові стимули для певних видів 

бізнесу або стимули для споживачів, які опікувалися певним галузям, можуть 

дати молодим ринкам потужний імпульс. Яскравим прикладом цього є бізнес 
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і житлова сонячна енергетика. Податкові стимули спонукають підприємців 

починати нові підприємства з виробництва сонячної енергії, а стимули для 

покупців спонукають малі підприємства і сім'ї купувати сонячне обладнання. 

Так наприклад, як свідчить досвід державного управління в США 

корпоративний прибутковий податок забезпечує тільки обмежені податкові 

пільги для підприємств, які повідомляють про податкові збитки. 

Підприємства, які заплатили  податки протягом трьох років до року втрати 

можуть «переносити», збитки і отримання відшкодування податку, якщо 

воно не перевищує їх загальні податки за ці три роки. Однак для деяких фірм 

поточні втрати перевищують потенційні відкати. Це може статися, коли 

підприємство відчуває втрати протягом декількох послідовних років або коли 

він велика втрата за один рік. Фірми, які вичерпують свої потенційні відкати 

повинні переносити збитки вперед, використовуючи їх для компенсації 

майбутніх оподатковуваних доходів. Для цих фірм гранична ставка податку 

на поточний дохід, а також цінність податкових відрахувань, критично 

залежить від того, коли і якщо вони відновили свій податковий статус. Таким 

чином, підприємства, які очікують постійні втрати,  фактично будуть 

стикатися з дуже низькими граничними податковими ставками. Недосконалі 

положення про компенсацію втрат можуть істотно змінити стимул наслідки 

корпоративного прибуткового податку.  Стандартний аналіз корпоративних 

інвестиційних стимулів передбачає, що фірми вимагають амортизаційних 

відрахувань і інвестиційних податкових кредитів, оскільки вони наростають. 

Проте, для фірм з втратами перенесення, нарахування та реалізація 

відбуваються в різні дати. Ця тимчасова різниця може змінитися як відносні 

податкові стимули для інвестицій в установки і обладнання, і загальний 

інвестиційний стимул, що стоїть перед фірмою. Для активів з високим 

податковим тягарем, як правило, ті, які мають довгу амортизацію, наприклад 

структурам, компанія, що займається втратами, може мати більший стимул 

для інвестування, ніж оподатковувана фірма в даний час. Це відбувається 

тому, що виграш від відстрочки податкових платежів за доходами активу 
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перевищує збиток від відкладання своїх податкових пільг. Таким чином, 

зазначений інструмент державної політики підтримки  підприємств хоча є 

досить релевантним та застосовуваним в США та інших країнах першого 

світу в той же час має певні недоліки. Так для Українських реалій 

застосування такого механізму вбачається досить фрагментарним так як 

інфраструктурне забезпечення цього процесу має досить фрагментарний 

характер. До того ж впровадження такої системи може запустити механізм 

махінацій [218]. 

По-третє, система таких заходів в рамках зовнішньої іової політики, 

як тарифи та імпортні квоти, що можуть бути знижені або усунені для 

стимулювання зовнішньої торгівлі. Ослаблені торгові обмеження і зони 

вільної торгівлі можуть дозволити місцевим підприємствам реалізувати 

значну економію коштів, що дозволить їм збільшити свої доходи. 

Можливість аутсорсингу праці та виробничого середовища на більш дешеві 

ринки на додаток до пошуку дешевших матеріалів допомагає збільшити 

прибуток, стимулюючи розширення бізнесу. Однак в новітніх реаліях цей 

механізм державної політики економізації зовнішньої політики також не є 

дієвим. Обґрунтування цієї тези можна відобразити на прикладі взаємних 

позивів уряду США і Китаю. Так у вересні 2017 року Сполучені Штати 

Америки ініціювали виклик щодо використання Китаєм квот тарифних 

ставок (TRQ) для рису, пшениці і кукурудзи у Світовій організації торгівлі, 

звинувативши адміністрацію Пекіна в програмі, яка порушила її зобов'язання 

СОТ і пошкодивши агро - експорт США. Коміссія USTR СОТ заявила, що 

світові ціни на три сировинні товари були нижчими від внутрішніх цін 

Китаю, проте країна не максимізувала використання TRQ, які щорічно 

пропонують більш низькі мита на певний обсяг імпортованих зернових.  

Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, TRQ для трьох 

товарів коштували понад 7 мільярдів доларів в 2015 році. З вище зазначеного 

зрозуміло, що Сполучені Штати будуть агресивно переслідувати цей виклик 

від імені американських фермерів, які займаються вирощуванням рису, 
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пшениці і кукурудзи». Це був другий виклик сільськогосподарської політики 

Китаю торговельним представником США з вересня і останнім в серії 

торговельних суперечок між найбільшими економіками світу. Після 

зазначених дій Китай ініціював скаргу до СОТ проти Сполучених Штатів і 

Європи після того, як вони не змогли розглядати Китай як ринкову економіку 

і полегшити розрахунки антидемпінгових мит на китайські товари. Слід 

підкреслити, як свідчить вище зазначена теза, з появою Світової Організації 

Торгівлі удосконалення державної політики економізації зовнішньої 

політики на засадах управління імпортними квотами не має позитивного 

потенціалу. Якщо навіть найбільші економіки світу не мають змогу залучати 

такий підхід, то в українських реаліях застосування цього інструменту 

призведе тільки до ескалації торгових конфліктів і не є доцільним [199]. 

По-четверте, це державно-приватне партнерство. Державні структури 

безпосередньо заохочують підприємницьку діяльність, коли вони укладають 

контракти з приватними компаніями для виконання державних обов'язків. 

Дуже часто державно-приватне партнерство, включає контракт між 

державним сектором і приватною стороною, в якій приватна сторона надає 

державну послугу або проект і передбачає значний фінансовий, технічний і 

операційний ризик у проекті. У деяких типах державно-приватного 

партнерства вартість користування послугою покривається виключно 

користувачами послуги, а не платником податків. В інших типах  капітальні 

вкладення здійснюються приватним сектором на основі контракту з урядом 

на надання узгоджених послуг, а вартість надання послуги повністю або 

частково покривається урядом. Внесок уряду в державно-приватне 

партнерство також може бути натуральним (зокрема, передача існуючих 

активів). У проектах, спрямованих на створення суспільних благ, таких як 

інфраструктурний сектор, уряд може надати капітальну субсидію у вигляді 

одноразового гранту, щоб зробити проект економічно життєздатним. У 

деяких інших випадках уряд може підтримати проект, надаючи субсидії на 

доходи, включаючи податкові пільги або гарантовані річні доходи протягом 
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фіксованого періоду часу. У всіх випадках партнерські відносини включають 

передачу значних ризиків приватному сектору, як правило, комплексним і 

цілісним чином, зводячи до мінімуму інтерфейси для публічного суб'єкта. 

Оптимальним розподілом ризиків є генератор основних значень для цієї 

моделі надання адміністративної послуги. Слід відзначити, хоча в 

українських реаліях, удосконалення державної політики економізації 

зовнішньої політики на основі державно-приватного партнерства має 

потенціал, проте нормативно-правова база на сьогодні має досить 

фрагментарний характер, а тому застосування  в даний час такого підходу 

має досить обмежену дію [239]. 

По-п’яте, це гранти, позики і виплати.  Концептуально уряд має 

доступ до індивідуальних і ділових податкових грошей і має можливість 

розподіляти ці гроші, щоб вплинути на зміни в усій економіці в цілому та 

торговій дипломатії зокрема. Кредити та програми грантів, пропоновані 

безпосередньо підприємцям, є одним із способів використання податкових 

надходжень для стимулювання ділової активності. Інший спосіб, за даними 

America.gov, полягає у фінансуванні агентств і програм, таких як 

Адміністрація малого бізнесу, які надають допомогу підприємцям-

початківцям. Безробіття і інші федеральні посібники з надання допомоги 

забезпечують, щоб у великого числа людей було достатньо грошей, щоб 

оплачувати свої рахунки, надаючи їм додатковий дискреційний дохід, який 

зазвичай потрапляє в руки підприємств. Слід підкреслити, що на даний 

момент зазначені практики мають потенціал в Україні проте є в той же час 

внутрішніми механізмами державної підтримки підприємств та 

підприємництва та опосередковано відноситься до державної політики 

економізації зовнішньоекономічної сфери [208].  

. Новітні механізми державного управління в сфері економічної 

дипломатії знаходяться на стадії трансформації. Впровадження вище 

зазначених практик з удосконалення процесів державного управління 

економічною дипломатією потребує значних інвестицій, які в даний час 
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відсутні з причин зовнішньої та внутрішньої ескалації яка проявляється у 

всіх суспільних сферах взаємодії. В таких умовах удосконалення державного 

управління в сфері державного регулювання економіки повинно акцентувати 

увагу на найбільш перспективному підході та концентрувати зусилля на 

міжнародних інституціях, що забезпечить більшу інтеграцію до світового 

господарства (див.рис.4.6.) 
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Рис.4.6. Систематизація інструментів державного регулювання 

міжнародної діяльності корпорацій [186,239,198] 

Таким чином, проаналізувавши основні існуючи напрями 

удосконалення державної політики економізації зовнішньої політики країн та 

стратегій підтримки стратегічних корпорацій слід відзначити, що в рамках 

українських реалій більшість практик не доступна для України в повній мірі 

На нашу думку удосконалення державного регулювання економізації 

зовнішньої політики країни та стратегія підтримки стратегічних корпорацій 

України повинна базуватись саме на діяльності міжнародних інституцій, так 

як на міжнародній арені багато організацій сприяють транснаціональним 

корпораціям в їх зусиллях по лобіюванню як міжнародних, так і внутрішніх 

політик. З грошима і політичними зв'язками ці корпорації наполягають на 

політиці, сприятливої для бізнесу середовища яке захищає їх інтереси. Крім 

того, багаті уряди фінансують міністерські форуми, аналітичні центри та 

кредитні установи, які надають консультації підприємствам і розробникам 

політик по глобальній політиці і підтримують ініціативи щодо лібералізації 

ринку. В українських реаліях діяльність національних корпорацій 

підтримується державною дуже слабко до того ж міжнародний рівень 

економізації зовнішньої політики та державної підтримки стратегічний 

корпорацій України містить набагато більший спектр опцій. Серед цільових 

міжнародних інституцій в рамках яких доцільно інтегруватися для 

удосконалення державної політики економізації зовнішньої політики країни 

та стратегії підтримки стратегічних корпорацій України слід визначити 

наступні [199]. 

По-перше, Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво 

(АТЕС), що  є форумом для 21 країни-члена Тихоокеанського регіону, який 

сприяє вільній торгівлі в усьому Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Він був 

створений в 1989 році у відповідь на зростаючу взаємозалежність країн 

Азіатсько-Тихоокеанського регіону і поява регіональних торгових блоків в 

інших частинах світу щоб обеззброїти побоювання, що високо 
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індустріалізована Японія (член «великої вісімки») буде домінувати в 

економічній діяльності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і створити нові 

ринки для сільськогосподарської продукції та сировини за межами Європи. 

АТЕС є головним азіатсько-тихоокеанським економічним форумом мета 

якого підтримувати стале економічне зростання і процвітання в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні на основі вільної і відкритої торгівлі і інвестицій, 

заохочуючи і прискорюючи регіональну економічну інтеграцію, заохочуючи 

економічне і технічне співробітництво, підвищуючи безпеку людини і 

сприяючи створенню сприятливого і стійкою ділового середовища. 

ініціативи перетворюють мети політики в конкретні результати і угоди в 

матеріальні вигоди [239]. 

Механізм міждержавної взаємодії  (АТЕС) діє як багатосторонній 

торгово-економічний форум. Це єдина міжнародна міжурядова група в світі, 

прихильна скорочення бар'єрів для торгівлі та інвестицій, не вимагаючи від 

своїх членів вступити в юридично зобов'язуючі зобов'язання. АТЕС досягає 

своїх цілей шляхом сприяння діалогу і прийняття рішень на основі 

консенсусу, прирівнявши думку всіх членів. Уряди-члени АТЕС 

повідомляють про прогрес в досягненні вільних і відкритих цілей в галузі 

торгівлі та інвестицій за допомогою Індивідуальних планів дій (ІАП) і Планів 

колективних дій (ПСП). Щорічно одна з 21 країни-члена АТЕС проводить 

зустрічі АТЕС і виступає в якості голови АТЕС. Приймаючі економіки АТЕС 

відповідають за головування на щорічній нараді економічних лідерів, окремі 

зустрічі на рівні міністрів, зустрічі старших посадових осіб, ділову 

консультативну раду АТЕС і консорціум навчальних центрів АТЕС.  За 

механізмом фінансування АТЕС не є донорської організацією. Діяльність 

АТЕС централізовано фінансується за рахунок щорічних внесків урядів-

членів АТЕС в даний час на загальну суму 5 млн. дол. США. Ці внески 

використовуються для фінансування Секретаріату в Сінгапурі і різних 

проектів, які підтримують економічні і торгові мети АТЕС. Країни-члени 

також вносять добровільні внески для підтримки проектів, які сприяють 
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досягненню АТЕС в області лібералізації торгівлі та інвестицій і досягнення 

цілей в області спрощення формальностей, а також для задоволення потреб в 

створенні потенціалу, особливо для країн, що розвиваються [167]. 

Уряди-члени АТЕС регулярно представляють свої індивідуальні 

плани дій. Це звіт про заходи, вжиті для досягнення заявлених цілей для 

вільної і відкритої торгівлі і інвестицій. Також слід зазначити, що члени 

АТЕС встановлюють свої власні терміни і цілі і роблять ці дії на 

добровільній і необов'язковою основі. Активізація торгових потоків в рамках 

АТЕС свідчить про достатньо високу ефективність такого підходу як сфери 

державної політики підтримки стратегічних корпорацій національної 

економік. В цілому сфери державної політики підтримки стратегічних 

корпорацій національної економік в рамках АТЕС представлені на рис.4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.7. Сфери державної політики підтримки стратегічних корпорацій 

національної економік в рамках АТЕС [167] 
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По-друге, це діяльність Міжнародного центру по врегулюванню вкрай 

ефективною, разом з цим державна дипломатична служба України зокрема та  

уряд України в цілому досі не залучені до діяльності даної інституції. Однак 

на нашу думку долучення  до ICSID є досить перспективним напрямом 

удосконалення державної політики економізації зовнішньої політики країни 

та стратегії підтримки стратегічних корпорацій України з наступних причин. 

Так ICSID - провідна світова установа, що займається вирішенням 

міжнародних інвестиційних спорів. Вона має великий досвід в цій області, 

керуючи більшістю всіх міжнародних інвестиційних справ. Уряди члени 

даної інституції домовилися про ICSID як про форум по врегулюванню 

спорів між інвесторами та державами в більшості міжнародних 

інвестиційних договорів і в численних інвестиційних законах і контрактах. 

ICSID передбачає врегулювання суперечок шляхом примирення, арбітражу 

або встановлення фактів. Процес ICSID покликаний враховувати особливості 

міжнародних інвестиційних суперечок і залучених сторін, підтримуючи 

ретельний баланс між інтересами інвесторів і приймаючих держав. Кожен 

випадок розглядається незалежною погоджувальною комісією або 

Арбітражним трибуналом після заслуховування доказів і юридичних 

аргументів сторін. Спеціальна група співробітників ICSID призначається 

кожному випадку і надає експертну допомогу протягом усього процесу. 

ICSID на сьогоднішній день адмініструє понад 600 таких випадків [213]. 

Основні етапи Міжнародного комерційного арбітражу в рамках Конвенції 

ICSID представлені на рис.4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Запит на 
арбітраж

Постановка 
на облік

Конституція 
Трибуналу Перша сесія

Письмова 
процедура

Усні 
процедуриДебатиВирок

Додаткове 
рішення

Анулювання, 
інтерпретаці, 

перегляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

Рис.4.8. Етапи Міжнародного комерційного арбітражу в рамках Конвенції 

ICSID [213] 

Процес в рамках ICSID  ініціюється поданням Генерального секретаря 

на основі запиту про арбітраж, в якому викладаються основні факти і 

юридичні питання, які підлягають розгляду. Наступним процедурним кроком 

є створення арбітражного трибуналу. Арбітражний регламент ICSID 

пропонує сторонам суперечок значну гнучкість щодо кількості арбітрів та 

методу їх призначення. У більшості випадків трибунали складаються з трьох 

арбітрів: один арбітр, який призначається кожної зі сторін, і третій, 

головуючий, арбітр, який призначається за згодою сторін або призначених 

сторонами арбітрів. Судові розгляди вважаються розпочатими після 

створення трибуналу. Трибунал проводить перший  розгляд протягом 60 днів 

після його реєстрації для розгляду попередніх питань процедури. Подальше 

судовий розгляд зазвичай складається з двох окремих етапів: письмової 

процедури, супроводжуваної слуханнями вголос. Після того, як сторони 

представили свою справу, суд обговорює і надає своє рішення. Рішення 

ICSID Convention є обов'язковим і не підлягає будь-якому оскарженню або 

іншим засобам правового захисту, за винятком передбачених Конвенцією. 

Конвенція дозволяє сторонам запитувати додаткове рішення або виправлення 

арбітражного рішення або вишукувати засоби правового захисту після 

припинення виробництва, усного перекладу або перегляду. Таким чином, 

механізм арбітражу ICSID є вкрай простим і в той же час продуктивним 

засобом підтримки стратегічних корпорацій України та інструментом 

комерційної дипломатії [213]. 

По-третє, розвиток економічної дипломатії України на нашу думку 

повинен бути пов'язаний не тільки з розширенням присутності серед 

міждержавних інституцій, проте і серед приватних. Одною з найбільш 

релевантних для Українських реалій є приватна інвестиційна корпорація 

(OPIC), що є самоврядним державним агентством США, яке допомагає 

американським компаніям інвестувати в ринки, що розвиваються. Заснована 
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в 1971 році, OPIC просуває пріоритети зовнішньої політики і національної 

безпеки США. OPIC допомагає американським підприємствам закріпитися 

на нових ринках, каталізує нові доходи і сприяє створенню робочих місць і 

можливостей зростання як усередині країни, так і за кордоном. Загалом 

характеристики проектів, що були реалізовані  корпорацією приватних 

закордонних інвестицій в 2017 році представлено в таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2. 

Характеристики проектів, що були реалізовані  корпорацією приватних 

закордонних інвестицій США в 2017 році [232] 

Назва проекту 

Energoatom Central Nuclear Fuel Storage Facility (Ukraine) 

Calvert Foundation - ALCB Fund (Africa Regional) 

Cameroon Cataract Loan (Cameroon) 

BFB - M Suresh Botswana (Pty) Ltd (Botswana) 

WRB Serra Partners Fund I (Latin America Regional) 

Water Credit Investment Fund 3 (Asia Regional) 

Global Communities - Commercial International Bank (Egypt) 

WBC - Sociedad Financiera Equipate (Mexico) 

GIFF-INCL-ISIK Tarim D/B/A Isik Organik (Turkey) 

Global Communities Jordan-Capital Bank 3 (Jordan) 

NCH Agribusiness Partner II, LP - PJSC Agroprosperis Bank (Ukraine) 

WBC - Bank Vostok (Ukraine) 

F.O.C.E - Friends of Cambodian Education (Cambodia) 

Liberian Enterprise Development Finance Company (Liberia) 

Schulze Global Mongolia Debt Facility Limited (Mongolia) 

Acord Capital (Colombia) 

Mountain Enterprises International (Tajikistan) 

Avenida Colombia Real Estate Fund II, L.P. (Colombia) 

Wells Fargo - Banco Davivienda S.A. (Colombia) 

PT Energi Bayu Jeneponto (Indonesia) 

Yes Bank Limited (India) 

CMFI-2 Greenland Fedha Limited (Kenya) 

CMFI-2 Financiera Compartamos (Peru) 

WBC - Golomt Bank LLC (Mongolia) 

WBC - LOLC Micro Credit Limited (Sri Lanka) 

KMRI LLC - Ndugutu Power Company Uganda Limited (Uganda) 

WFUSBF - Andrew and Williamson Sales, Co (Mexico) 

CMFI-2 LOLC MicroCred Limited (Sri Lanka) 

Sanergy, Inc. (Kenya) 

MEII 3 - FATEN (West Bank) 

CMFI-2 MicroCred Senegal (Senegal) 

CMFI-2 Accion Microfinance Bank Nigeria (Nigeria) 

Tugende Limited (Uganda) 

ERU Corporation (Ukraine) 
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В рамках обґрунтування напрямів удосконалення державної політики 

економізації зовнішньої політики країни та стратегії підтримки стратегічних 

корпорацій України діяльність OPIC на нашу думку має ключове значення. 

Як свідчить характеристика проектів, що були реалізовані корпорацією 

приватних закордонних інвестицій США в 2017 році, в Україні було 

реалізовано декілька проектів.  Так наприклад, Банк Восток отримав 

фінансування 7,8 мільйона доларів на розширення кредитування середнього 

та малого бізнесу. Іншим підприємством, що отримало фінансування в 

рамках зазначеного співробітництва став ПАТ «Агропросперіс Банк». Мета 

такого заходу стало підтримка фермерів  малих і середніх підприємств, так як 

на сьогодні близько однієї третини орних земель в Україні, не мають доступу 

до належного кредитування. Існує необхідність приблизно 8,7 млрд. дол. 

США у вигляді необхідного фінансування для підтримки існуючих 

підприємств. Також слід відзначити проект який передбачає розширення 

торгівлі газом в Україні.  Очікується, що проект надасть сильний вплив на 

розвиток України, збільшивши диверсифікацію імпорту газу для досягнення 

енергетичної безпека. Проект зміцнить енергетичну безпеку України за 

рахунок покупки і зберігання близько 10% загально річної потреби в газі.  

Проект підтримує розвиток України як газового вузла для Східної Європи та 

розширення торгівлі [231]. Наводячи приклади співпраці з неурядовими 

організаціями слід підкреслити, що цей напрям  державної політики 

економізації зовнішньої політики країни та стратегії підтримки стратегічних 

корпорацій України є з одного боку досить результативним, а з іншого боку 

недооціненим та не розвиненим. Співпраця OPIC з урядом України має 

досить фрагментарний характер, тому розвиток даного напряму має 

виключне значення з огляду новітній стан інтегрованості державної системи 

дипломатичної та зовнішньоторгової сфери [231].  

Іншою недержавною інституцією, яка релевантна в рамках 

формування удосконалення державної політики економізації зовнішньої 

політики та стратегії підтримки стратегічних корпорацій України є 
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експортно-імпортний банк Сполучених Штатів (EXIM) є офіційним 

експортним кредитним агентством Сполучених Штатів. EXIM - незалежне, 

виконавче агентство з місією підтримки американських робочих місць, 

сприяючи експорту товарів і послуг США. Коли кредитори приватного 

сектора не можуть або не хочуть надавати фінансування, EXIM заповнює 

прогалину для американських підприємств, оснащуючи їх інструментами 

фінансування, необхідними для конкуренції за глобальні продажі. При цьому 

Банк вирівнює ігрове поле для товарів і послуг США, які йдуть проти 

іноземної конкуренції на зарубіжних ринках, щоб американські компанії 

могли створювати більш вигідні американські робочі місця. Як свідчать 

офіційні звіти цієї інституції та авторські узагальнення  формування та 

інтенсифікація співпраці може забезпечити розширення торгівлі шляхом 

формування умов для створення спільних підприємств, франчайзингу та 

ліцензування між Українською та Американською сторонами. Загалом 

напрями функціонування експортно-імпортного банку Сполучених Штатів 

(EXIM) представлено на рис.4.9. 
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Рис.4.9. Напрями функціонування експортно-імпортного банку Сполучених 

Штатів (EXIM) [250] 

Відносно результативності цієї інституції у вирішення проблем 

механізмів державного управління торговою дипломатією, слід відзначити 

значний фінансовий потенціал. Протягом  2017 фінансового року, Банк 

санкціонував 5 доларів США. В результаті, EXIM підтримав 52 000 робочих 

місць і надав 284 мільйони доларів для платників податків. Для порівняння, в 

2014 році - наш останній повністю операційний рік - Банк видав понад 20 

мільярдів доларів США у фінансуванні, підтримуючи майже 165 000 

американських робочих місць і для платників податків було отримано 675 

млн. дол. США. Таким чином кооперація з вище зазначеною інституцією має 

значний потенціал в рамках удосконалення державної політики економізації 

зовнішньої політики та стратегії підтримки стратегічних корпорацій України 

[251]. 

Отже, в процесі авторського аналізу систематизовано новітні 

практики державної підтримки корпорацій за їх функціональним 

призначенням, обґрунтовано межі  доцільності їх застосування в Українських 

реаліях державного управління  та виділено наступні: процентні ставки сенс 

яких полягає в тому, що система органів державного управління може 

змінити цільовий показник облікової ставки - показник, який безпосередньо 

впливає на основну процентну ставку; податкові пільги, сутність яких 

полягає більш низьких податках на корпоративні доходи, що стимулюють 

підприємницьку діяльність; зовнішня торгова політика сутність якої полягає 

в ослаблені торгових обмежень і зон вільної торгівлі, які можуть дозволити 

місцевим підприємствам збільшити свої доходи; державно-приватне 

партнерство сутність якого полягає в тому, що державні структури 

безпосередньо заохочують підприємницьку діяльність, укладають контракти 

з приватними компаніями для виконання державних обов'язків. Також в 

рамках авторського дослідження доведено, удосконалення державної 
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політики економізації зовнішньої політики повинна базуватись саме 

діяльності міжнародних інституцій, так як на міжнародній арені багато 

організацій сприяють транснаціональним корпораціям в їх зусиллях по 

лобіюванню як міжнародних, так і внутрішніх політиків. Серед цільових 

міжнародних інституцій до яких доцільно інтегруватися для удосконалення 

державної політики економізації зовнішньої політики країни в результаті 

авторського аналізу запропоновано наступні: по-перше, Азіатсько-

Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС), що  є форумом для 21 

країни-члена Тихоокеанського регіону, який сприяє вільній торгівлі в усьому 

Азіатсько-Тихоокеанському регіоні; по-друге, це діяльність Міжнародного 

центру по врегулюванню інвестиційних суперечок. Слід підкреслити, що 

діяльність цієї інституції є вкрай ефективною, разом з цим державна 

дипломатична служба України зокрема та  уряд України в цілому досі не 

залучені до діяльності даної інституції. Однак на нашу думку долучення до 

ICSID є досить перспективним напрямом удосконалення державної політики 

економізації зовнішньої політики країни та стратегії підтримки стратегічних 

корпорацій України так  як ICSID є  провідною світовою установою, що 

займається вирішенням міжнародних інвестиційних спорів; по-третє, 

розвиток економічної дипломатії України на нашу думку повинен бути 

пов'язаний не тільки з розширенням присутності серед міждержавних 

інституцій, проте і серед приватних. Одною з найбільш релевантних для 

Українських реалій є приватна інвестиційна корпорація (OPIC), що є 

самоврядним державним агентством США, яке допомагає американським 

компаніям інвестувати в ринки, що розвиваються; по-четверте, недержавною 

інституцією, яка релевантна в рамках формування удосконалення державної 

політики економізації зовнішньої політики та стратегії підтримки 

стратегічних корпорацій України є експортно-імпортний банк Сполучених 

Штатів (EXIM) є офіційним експортним кредитним агентством Сполучених 

Штатів. EXIM - незалежне, виконавче агентство з місією підтримки 

американських робочих місць, сприяючи експорту товарів і послуг США.  
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4.3. Оцінка дієвості впливу міжнародних організацій на державне 
регулювання міжнародної діяльності корпорацій 

 

В контексті державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності 

корпоративного сектора України проблема взаємодії держав і міжнародних 

організацій у світовій політиці продовжує залишатися однією з 

найважливіших як з теоретичної точки зору, так і з точки зору практичних 

завдань, пов'язаних з формулюванням і реалізацією національних інтересів 

України в системі міжнародних торгових відносин. Початок XXI століття 

знаменується низкою суперечливих тенденцій. По-перше, зробивши ставку 

на одноосібне лідерство Америки в світі радикальні сили США прагнуть 

використати з цією цілі ослаблення ролі Ради Безпеки і в цілому глибоку 

кризу, яку переживає ООН. У той же час в проведенні своєї лінії керівництво 

Сполучених Штатів прагне опертися на міжнародні організації та інститути 

західної орієнтації, в яких вони зберігають своє переважний вплив. По-друге, 

продовжується посилення ролі міжнародних інститутів і механізмів у 

світовій економіці взагалі і торговій сфері зокрема ( "Група восьми", МВФ, 

МБРР і інші), розвиток регіональної і субрегіональної інтеграції в Європі, 

Азіатсько-тихоокеанському регіоні, Африці і Латинській Америці. 

Змінюється і сам характер міжнародних організацій, що проявляється у 

виробленні ними норм і правил, що мають пріоритетне значення по 

відношенню до законодавства держав-членів. По-третє, в торговій сфері 

наростає активність неурядових організацій. По-четверте, сьогодні вже не 

настільки однозначно, як ще зовсім недавно, виглядає і сама проблема 

національного торгового суверенітету. Поряд з його руйнуванням в 

слаборозвинених країнах і падінням ролі в країнах Євросоюзу, 

спостерігається зростаюче значення, яке надають своєму національному 

торговому суверенітету такі великі гравці світової політики, як Китай, Індія і 

США. Вище зазначене свідчить про те, що проблема взаємодії держав і 

міжнародних організацій в торговій сфері виглядає сьогодні багато в чому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 
по-новому, отже, її аналіз не може виходити з односторонніх уявлень про 

«кризу державно-центричного світу» і зменшенні ролі держав у світовій 

політиці на користь міжнародних організацій.  В таких умовах 

удосконалення механізмів державної підтримки зовнішньоекономічної 

діяльності корпоративного сектора України на основі розробки методики 

оцінки ефективності взаємодії з наявними міжнародними організаціями має 

значний інтерес та практичну цінність. Систематизація наявних методик в 

авторській проблематиці дає змогу виділити два підходи. 

Перший підхід, що застосовується до оцінки ефективності 

позиціювання міжнародних організацій полягає у комплексній оцінці. Так 

типова система комплексної оцінки міжнародних організацій складається з 

наступних етапів. По-перше, це аудит (попередня оцінка ситуації) включає 

вивчення існуючих думок експертів в даній області. Дану інформацію можна 

отримати шляхом , аналізу Internet-джерел, тематичних збірників, результатів 

досліджень, періодичних видань.  По-друге, це використання формули GETS. 

Аналіз існуючих відносин і подальших можливостей з державою (G), 

економічний потенціал, внесок в економіку (E), технічні можливості (T), 

відношення з суспільством (S). Особливо важливим є аналіз відносин з 

владою.  Необхідно з'ясувати, що чула, знає, думає про організацію 

громадськість, звідки отримує інформацію. Реалізація даного критерію 

допомагає зрозуміти, яку роль організація займає в очах громадськості. Це 

необхідно не тільки для коригування подальших дій, але і для вивчення 

потенціалу організації (що чекає суспільство, що, навпаки, не прийнято в 

даному соціумі). Інструменти – вивчення досліджень, фокус-групи, 

анкетування, опитування населення. По-третє, це внутрішній аналіз (ресурси, 

співробітники); оцінити якими ресурсами володіє організація (фінансові, 

організаційні);  з'ясувати потенціал співробітників (що вже можуть і що 

могли б зробити для організації). Вивчається за допомогою опитувань. По-

четверте, це медіа-аналіз. Інструмент - моніторинг ЗМІ. Хто, що і як часто 

пише і говорить про організацію. Як часто журналісти першими звертаються 
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за інформацією. Кількість і характер, (позитивний, негативний, нейтральний) 

публікацій. Яке видання пише найчастіше, пишуть конкретно про цю 

організацію або про кілька відразу, чи є дана публікація - ініційована самою 

організацією, журналістами. Наскільки інформація ЗМІ збігається з 

інформацією організації. По-п’яте, SWOT-аналіз. На даному етапі 

відбувається акумулювання практично всіх перерахованих вище параметрів. 

складання таблиці SWOT допоможе систематизувати отримані дані. В якості 

прикладу перераховані тільки деякі параметри. Насправді в кожної 

організації можуть бути як типові, так і індивідуальні риси. S (сильні 

сторони) - значимість в суспільстві, ресурси, існуючий імідж, партнери і т. і. 

W (слабкі сторони) - провали в проведенні проектів, брак ресурсів, брак 

досвіду, слабкі зв'язки з державними структурами, ЗМІ і комерційними 

організаціями. O (можливості) - можливість отримання фінансування, 

сприятлива ситуація в регіоні - все, що може сприяти діяльності організації. 

T (загрози) - зміна законодавства не на користь організації, скорочення 

фінансування - все, що може загрожувати діяльності організації. Слід 

підкреслити, що хоча представлений підхід часто застосовується для 

організацій на макроекономічному рівні, слід відмітити міжнародний рівень 

виключає можливість застосування вище зазначених інструментів цього 

підходу,  до того ж специфіка авторського дослідження яка акцентує увагу на 

державному управлінні процесами державного регулювання економічних 

процесів, та має на увазі саме виявлення економічних ефектів, тому вище 

зазначений підхід має потенціал для застосування. 

Інший підхід, акцентує увагу саме на математичних методах, метою 

якого є визначення якісних залежностей співробітництва органів державного 

управління та міжнародних інституцій. По-перше, це розрахунок 

статистичних коефіцієнтів, що акцентує увагу на зіставленні фактичних 

показників з цільовими. Кінцевий цільовий показник, може відображати 

відношення планових та фактичних результатів співробітництва 

національного уряду і певної міжнародної організації. Слід відзначити, хоча 
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цей метод є досить простим у застосуванні проте в той же час діяльність 

органів державного управління в сфері співробітництва з міжнародними 

організаціями має досить розгалужену функціональну направленість і  

визначення цільових коефіцієнтів є неможливим. По-друге, це динамічні 

методи, які акцентують увагу на тому які потоки генерують певні міжнародні 

організації в процесі взаємодії з певними національними урядами. Динамічні 

методи досить схожі з традиційними методами, які застосовуються в 

інвестиційному аналізі, проте в рамках авторської проблематики визначення 

ефективності державного управління зовнішньоторговою політикою з метою 

підтримки національних підприємств при застосуванні виникають певні 

проблеми у зв’язку зі складністю розрахунку екстернальних ефектів та 

залежностей. По-третє, це кореляційно-регресивний аналіз, що акцентує 

увагу на визначенні тісноти та виду зв’язку між результатами 

співробітництва та отримуваними ефектами. Слід підкреслити, хоча цей 

метод є досить простим у застосуванні в процесі його застосування оцінка 

якісних показників неможлива. Однак в рамках оцінки ефективності  

державної взаємодії з міжнародними організаціями цей метод є досить 

доцільним. По-четверте, це застосування методів оптимізації, що в рамках 

авторської проблематики полягає у визначенні віддаленості фактичного 

стану відношень міжнародної інституції та державних інституцій від певного 

ідеального стану за допомогою побудови цільової функції  

Систематизації підходів до оцінки ефективності державної підтримки 

зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора на основі взаємодії 

з міжнародними інституціями свідчить, що кожна з розглянутих груп методів 

має свої переваги і недоліки. Жоден з виявлених методів оцінки ефективності 

діяльності оцінки ефективності державної підтримки зовнішньоекономічної 

діяльності корпоративного сектора на основі взаємодії з міжнародними 

інституціями не вирішує повністю всіх проблем, пов'язаних  з досить 

вузькою направленістю міжнародних інституцій в сфері торгівлі. Загалом 

систематизація математичних методів до оцінки ефективності державної 
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підтримки зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора на 

основі взаємодії з міжнародними інституціями представлено в таблиці 4.3. 

 

Таблиця 4.3. 

Систематизація математичних методів оцінки ефективності державної 

підтримки зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора на 

основі взаємодії з міжнародними інституціями 

Методи Переваги Недоліки 

Ст
ат

ис
ти

чн
і  

Відносна простота, відповідність 
отриманих показників аспектам 

ефективності 

Використання середніх, складність 
інтерпретації та суб’єктивізм. 

Складність виявлення норми та 
планових показників. 

Д
ин

ам
іч

ні
 Облік фактору часу. Можливість 

автоматизації. Відповідність 
отриманих показників аспектам 
результативності 

Суб'єктивізм. Складність планування 
витрат і вигод. Складність визначення 
ставки дисконтування. Складність 
визначення горизонту планування 

О
пт

им
із

ац
ія

 

Визначення впливу кожного 
фактора на ефективність. 
Вироблення рекомендацій щодо 
поліпшення діяльності. 
Включення в оцінку широкого 
кола факторів. Можливість 
отримання безлічі ефективних 

значень. Відсутність необхідності 
апріорної оцінки форми кривої 
виробничих можливостей. 
Можливість введення додаткових 
обмежень. Відповідність 
отриманих показників аспектам 
ефективності

Наявність помилок вимірювання і 
статистичного шуму. Залежність 
оцінок від умов і факторів зовнішнього 
середовища. Розбіжність отриманих 
вагових значень з функціональними 
напрямами міжнародної інституціями. 
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Облік стохастичності в вибірці. 
Відсутність необхідності 
додаткового тестування 
значущості та адекватності оцінки 
параметрів моделі. Незалежність 
оцінок ефективності однієї 
міжнародної інституцій від іншої. 
Облік можливості випадкових 
помилок 

Отримання середніх оцінок. 
Необхідність формування досить 
великий вибірки. Неможливість 
застосування на мікрорівні. Вплив 
факторів зовнішнього середовища на 
вимірювані параметри. Необхідність 
вибору однорідних об'єктів. Складність 
прогнозування показників. Відсутність 
відповідності отриманих показників 
аспектам ефективності 
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Найбільшу кількість проблем можна вирішити за допомогою 

динамічних методів, у яких є і великий недолік: якщо результати і витрати 

співробітництва органів державного управління неможливо виміряти в 

вартісної формі, то рішення інших проблем скасовується само собою. Разом з 

тим усім підходам властиві в деяких моментах суб'єктивізм і тяжіння до 

середніх оцінок, наявність яких не є ознакою якісного аналізу. Це особливо 

важливо з огляду на невідповідність отриманих в ході такого аналізу 

показників жодному з існуючих аспектів ефективності. Таким чином 

систематизуючи підходи до оцінки ефективності державної підтримки 

зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора на основі взаємодії 

з міжнародними інституціями, слід відзначити ряд характеристик, які значно 

ускладнюють наукове завдання. 

Так один з ускладнюючих аспектів діяльності міжнародних 

організацій полягає в тому, що держави засновники мають майже 

необмежений ресурс, щоб визначати кожен аспект їх функціонування та 

повноважень. Єдине обмеження полягає в тому, що їхні цілі і цілі держав, які 

приєднались не повинні порушувати міжнародне право. Таким чином, 

початкові країни-члени мають дуже велику гнучкість: якщо вони не бажають, 

щоб установчий документ становив форму договору, його вступ в силу 

вимагає ратифікації, або якщо рішення не повинні бути юридично 

обов'язковими для членства, але наприклад, політичних рекомендацій, вони 

можуть зробити це, не наражаючи на небезпеку здатність  функціонувати і 

діяти ефективно. Інакше кажучи, для досягнення своїх цілей міжнародні 

організації не обов'язково вимагають рамки зі строгими правилами, яких слід 

дотримуватися.  

Таким чином, можна провести відмінність між «жорсткими» і 

«м'якими» Міжнародними організаціями. Організація Об'єднаних Націй, 

Європейський союз і більшість регіональних міжнародних організацій з 

політичним мандатом / мандатом в області безпеки входять в сферу 

«жорстких» міжнародних організацій. Приклади «м'яких» міжнародних 
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організацій включають Арктичну раду, яка була створена відповідно до 

Оттавської декларації від 16 вересня 1996 року і Асоціацією регіонального 

співробітництва Південної Азії (СААРК), яка була створена в грудні 1985 

року. Статут СААРК, який має тільки 10 статей, просто «оголошує» про 

підписання сторонами угоди про його створення і закладає свої органи. У 

тексті Хартії не вказується, чи хочуть держави-засновники мати правову 

правосуб'єктність, що дозволяє укладати різні угоди та угоди, незалежно від 

того, чи є її тривалість життя необмеженої або обмеженої, в той час як вона 

робить фінансування своєї діяльності добровільними країнами-членами. 

Крім того, SAARC сформував ряд «допоміжних» міжнародних 

організацій, включаючи південноазіатську регіональну організацію по 

стандартизації (SARSO) в серпні 2008 р. і Арбітражну раду в листопаді 2005 

р. Слід зазначити, що, хоча SAARC є явним прикладом «м'якої» міжнародної 

інституції, ці дві «дочірні компанії» були створені як «жорсткі» і наділені 

повною міжнародною правосуб'єктністю. Нарешті, СААРК продемонстрував 

інші ознаки «жорстких» міжнародних організацій шляхом прийняття 

багатосторонніх конвенцій, які підлягають ратифікації для вступу в силу. Ці 

інструменти «жорсткого права», які не мають ніякого зв'язку з цілями 

СААРК, привели до того, що держави-члени прийняли конкретні обов'язкові 

зобов'язання в областях транснаціонального кримінального права 

(включаючи торгівлю людьми, тероризм і взаємну правову допомогу), які є 

вельми делікатними для традиційного державного суверенітету. 

Як свідчить систематизація існуючих підходів що релевантні до 

оцінки ефективності державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності 

корпоративного сектора на основі взаємодії з міжнародними інституціями, 

основна проблема акцентується у поєднанні якісних та кількісних методів. З 

одного боку взаємодія органів державної влади з міжнародними 

організаціями містить в собі якісні виміри, наприклад підписання важливих 

угод або узгодження певних аспектів, які можуть регламентувати умови 

міжнародної торгівлі. В той же час авторський метод повинен висвітлювати 
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також і якісні характеристики, які б регламентували стан міжнародної 

торгівлі.  

Слід підкреслити, як свідчить аналіз розробок українських та 

зарубіжних науковців, на сьогодні не має наявних методик які б описували 

саме ефективність державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності 

корпоративного сектора на основі взаємодії з міжнародними інституціями. 

Тому в рамках поставленого наукового завдання було розроблено авторську 

економетричну модель до оцінки ефективності державної підтримки 

зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора на основі взаємодії 

з міжнародними інституціями, яка акцентує увагу саме на поєднанні якісних 

та кількісних показників. Загалом зміст авторської економетричної моделі 

оцінки ефективності державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності 

корпоративного сектора на основі взаємодії з міжнародними інституціями 

представлено у формулі 5.1. 

 Е = ∑ 𝑥𝑖𝑛𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖𝑁𝑖=1 −𝑁∙�̅��̅�√(∑ 𝑥𝑖2𝑁𝑖=1 −𝑁�̅�2)(∑ 𝑦𝑖2𝑁𝑖=1 −𝑁�̅�2) + 45𝑆( 𝑛2(𝑚3−𝑚))                 3.1.,де 

 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖𝑁𝑖=1 −𝑁∙𝑥̅�̅�√(∑ 𝑥𝑖2𝑁𝑖=1 −𝑁𝑥̅2)(∑ 𝑦𝑖2𝑁𝑖=1 −𝑁�̅�2)-  емпіричний коефіцієнт кореляції; 

N- значення вибірки  
X,Y,- аналізовані змінні ∑ 𝑥𝑖𝑛𝑖=1  – сумарна кількість значень ознаки n –  кількість всіх значень ознаки; 

S -  квадратів відхилень суми рангів кожного об'єкта експертизи від середнього 
арифметичного рангів; 
 n - число експертів;  
m - число об'єктів експертизи.  
 

 

Таким чином, запропонована економетрична модель ґрунтується на 

синтезі групових експертних оцінок і взаємопов'язаних кореляційних 

значень, та встановлює результативність державної підтримки 

зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора на основі взаємодії 

з міжнародними інституціями. Залежно від ступеня узгодженості думок 
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експертів коефіцієнт конкордації може приймати значення від -0 (при 

відсутності узгодженості) до 1 (при повній одностайності. Загалом градація 

коефіцієнтів економетричної моделі оцінки ефективності державної 

підтримки зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора на 

основі взаємодії з міжнародними інституціями представлено в таблиці 4.4. 

 

 

 

Таблиця 4.4 

Градація коефіцієнтів економетричної моделі оцінки ефективності 
державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності корпоративного 

сектора на основі взаємодії з міжнародними інституціями  
[авторська розробка] 

Рівень Загальне визначення ефективності 
Інтервал значень 
узагальнюючого 

показника 

Низький 

Неприйнятно низький рівень 
взаємодії з міжнародною інституцією, яка 
визначається низьким рівнем кореляції між 
динамікою проведених заходів та динамікою 
цільових показників. 

«-0,3»-«0,1» 

Помірний  

Помірний рівень взаємодії з 
міжнародною інституцією, яка визначається 
спорадчою кореляцією між динамікою 
проведених заходів та динамікою цільових 
показників. 

«0,1»-«0,3» 

Позитивний  

Позитивний рівень взаємодії з 
міжнародною інституцією, яка визначається 
позитивною кореляцією між динамікою 
проведених заходів та динамікою цільових 
показників при умові позитивного рівня 
узгодженості експертів. 

0,3-«1» 

Високий  

Позитивний рівень взаємодії з 
міжнародною інституцією, яка визначається 
високим рівнем кореляці (від 0,7 до 0,9) 
кореляцією між динамікою проведених 
заходів та динамікою цільових показників 
при умові позитивного рівня узгодженості 
експертів. 

1-2 
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При інтервалі значень узагальнюючого показника «-0,3»-«0,1» 

загальне визначення ефективності є неприйнятно низьким, так як рівень 
взаємодії з міжнародною інституцією, що визначається  рівнем кореляції між 

динамікою проведених заходів та динамікою цільових показників є або 

негативним або паралельним при умові позитивного значення коефіцієнта 

конкордації (рівня узгодженості оцінок експертів) не менше 0,7. При 

інтервалі значень узагальнюючого показника  «0,1»-«0,3» загальне 
визначення ефективності є помірним, так як рівень взаємодії з міжнародною 

інституцією, що визначається  рівнем кореляції між динамікою проведених 

заходів та динамікою цільових показників є або паралельним або умовно 

позитивним (коефіцієнт кореляції від 0,5 до 0,65) при умові позитивного 

значення коефіцієнта конкордації (рівня узгодженості оцінок експертів) не 

менше 0,7. При інтервалі значень узагальнюючого показника 1-2 загальне 
визначення ефективності є високим, так як рівень взаємодії з міжнародною 

інституцією, що визначається рівнем кореляції між динамікою проведених 

заходів та динамікою цільових показників є високим (коефіцієнт кореляції 

від 0,8) при умові позитивного значення коефіцієнта конкордації (рівня 

узгодженості оцінок експертів) не менше 0,7. 
Таким чином, в результаті розрахунку економетричної моделі можна 

визначити інтервали граничних значень. Значення визначають  рівень 

результативності державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності 

корпоративного сектора на основі взаємодії з міжнародними інституціями та  

побудувати вісь (шкалу) стану індикатора з виділенням додатково, 

наприклад, ще передкризової зони. Кожному інтервалу погіршення стану для 
якісної оцінки присвоюються бали, за допомогою яких можна оцінити 

інтегральну оцінку за блоком і по всій системі індикаторів в цілому.  На 

основі градації коефіцієнтів може бути сформований комплекс заходів, 

спрямованих на підтримку індикаторів в зоні нормального стану або їх 

повернення в цей інтервал, іншими словами, на забезпечення стану 
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підвищення ефективності державної підтримки зовнішньоекономічної 

діяльності корпоративного сектора на основі взаємодії з міжнародними 

інституціями. Так для оцінки ефективності державної підтримки 
зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора на основі взаємодії 

з міжнародними інституціями в першу чергу було поставлено завдання 

з'ясувати на скільки декларовані взаємовідносини між системою органів 

державної влади України та міжнародними інституціями в сфері міжнародної 

торгівлі сприяють поліпшенню показників підприємницької діяльності  в 
Україні. Для апробації авторської економетричної моделі та визначення 

результативності новітньої системи державної підтримки 

зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора на основі взаємодії 

з міжнародними інституціями нами було обрано ряд  міжнародних 

інституцій, взаємодія з якими є досить тісною, а результативність такої 

взаємодії проводиться на основі лише описових моделей. Другий блок це 
перспективні міжнародні інституції які на сьогодні досить фрагментарно 

представлені в українських реаліях. Матриця крос-кореляції впливу факторів 

діяльності Світової Організації Торгівлі на процеси міжнародної торгівлі в 

Україні за 2014-2017 рр. 

 

Таблиця 4.5 

Матриця крос-кореляції впливу факторів діяльності Світової Організації 

Торгівлі на процеси міжнародної торгівлі в Україні за 2014-2017 рр. 
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Кількість  позивів до суду СОТ 1,00     

Внески в регулярний бюджет до 
організації 0,13 1,00    
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Динаміка прямих іноземних інвестицій в 
Україну (млн.грн) -0,19 -0,37 1,00   

Чистий експорт (млн.грн) 0,66 0,23 0,65 1,00  

Загальній об’єм товарообороту (млн.грн) 0,79 0,86 0,86 0,34 1,00 

 

Так першою міжнародною інституцією яка має значний вплив на 

процеси міжнародної торгівлі й таким чином на результативність 

підприємницької діяльності  в Україні це Світова Організація Торгівлі. Слід 

відзначити, серед показників які відображають активність СОТ нами було 

обрано наступні: кількість позивів подаються до розгляду на рік; внески в 

регулярний бюджет до організації; динаміка прямих іноземних інвестицій в 

Україну (млн. дол. США); чистий експорт (млн. дол. США). На основі 

матриці крос-кореляції впливу факторів діяльності Світової Організації 

Торгівлі на процеси міжнародної торгівлі в Україні за 2014-2017 рр. було 

виявлено середнє значення  кореляційних залежностей та виявлено, що  

середньоарифметична кореляція становить 0,56, що є досить посереднім 

показником з огляду на розробленої шкали. 

На другому етапі нами було запропоновано фахівцям з Рівненської 

обласної державної адміністрації, Рівненської торгово-промислової палати, 

Національного університету водного господарства та природокористування ‒ 

кафедри міжнародних економічних відносин та кафедри державного 

управління, документознавства та інформаційної діяльності  виступити в ролі 

фахівців і оцінити ступінь розрахованої матриці крос-кореляції впливу 

факторів діяльності Світової Організації Торгівлі на процеси міжнародної 

торгівлі в Україні за 2014-2017 рр.  Для оцінки узгодженості оцінок експертів 

було застосовано коефіцієнт конкордації. В рамках такого методу, оцінка 

кожного експерта представляється як точка в деякому просторі, в якому 

введено поняття відстані. Якщо оцінки експертів знаходяться на невеликій 

відстані один від одного, то можна це інтерпретувати як добру узгодженість 

суджень експертів. Якщо ж точки розкидані в просторі на великій відстані, то 

узгодженість - невисока. При використанні кількісних шкал вимірювання та 
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оцінки об'єкта всього за одним критерієм думки групи експертів можна 

представити як точки числової осі. Розрахунок рівня узгодженості оцінок 

експертів за коефіцієнтом конкордації розрахованої матриці крос-кореляції 

впливу факторів діяльності Світової Організації Торгівлі на процеси 

міжнародної торгівлі в Україні за 2014-2017 рр. представлено в таблиці 4.6. 

Ці значення можна розглядати як реалізації випадкової величини. Тоді 

центр угруповання точок можна розглядати як математичне сподівання, а 

розкид кількісно оцінюється дисперсією випадкової величини. При 
вимірюванні об'єктів за порядковою шкалою узгодженість оцінок експертів у 

вигляді ранжировок або парних порівнянь об'єктів також ґрунтується на 

понятті компактності. 

 

 

 

Таблиця 4.6  

 Розрахунок рівня узгодженості оцінок експертів за коефіцієнтом конкордації 

матриці крос-кореляції впливу факторів діяльності Світової Організації 

Торгівлі на процеси міжнародної торгівлі в Україні за 2014-2017 рр. 
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 Для цього зазвичай використовується міра узгодженості думок 

експертів ‒ дисперсійний коефіцієнт конкордації (коефіцієнт згоди). З цією 

метою було проведено контрольні вимірювання з математичною обробкою їх 

результатів за мірою узгодженості думок експертів  за коефіцієнтом 

конкордації (друга частина формули 4.1.). 

 

1. Середнє арифметичне рангів 84 + 83 + 89 + 78 + 94 + 101 + 90 + 117 + 127 + 91 + 119 + 14312 = 97,083 

2. Використовуючи результати проміжних обчисленні, наведені в 
таблиця3.2, отримуємо S = 2708,917 

 

3.  Коефіцієнт конкордації за завданням: 
W= 45·2708,917100·( 1728−12) = 121860171600 = 0,7101  

 

Коефіцієнт конкордації змінюється в діапазоні 0 <W <1, причому 0 

відповідає неузгодженості, а 1 - відповідає повній узгодженості. Якщо 
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значення коефіцієнта конкордації перевищує 0,40-0,50, то якість оцінки 

вважають задовільним, якщо W= 0,70-0,80 – високим. Отже, можемо зробити 

висновок, що застосування експертного підходу, дає можливість 

стверджувати про об’єктивність такої оцінки та можливості застосування 

думок експертів для подальшого розрахунку. 

Таким чином нами було отримано значення інтегрального показника 

який чітко визначає новітній стан результативності державної підтримки 

зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора на основі взаємодії 

з Світовою Організацією Торгівлі. На такій же основі нами також було 

розраховано результативність  державної підтримки зовнішньоекономічної 

діяльності корпоративного сектора на основі взаємодії з експортно-

імпортним банком Сполучених Штатів (EXIM), інституцією Міжнародного 

комерційного арбітражу в рамках ICSID, приватною інвестиційною 

корпорацію (OPIC). В цілому значення узагальнюючого показника 

економетричної моделі оцінки ефективності державної підтримки 

зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора на основі взаємодії 

з WTO, EXIM, ICSID, OPIC за 2014-2017рр. представлено на рис.4.10. 
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Рис.4.10. Значення узагальнюючого показника економетричної моделі оцінки 

ефективності державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності 

корпоративного сектора на основі взаємодії з WTO, EXIM, ICSID, OPIC за 

2014-2017рр. 

 

Розрахунок узагальнюючого показника економетричної моделі оцінки 

ефективності державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності 

корпоративного сектора на основі взаємодії з WTO, EXIM, ICSID, OPIC  дає 

змогу стверджувати:  одною з найбільш релевантних для Українських реалій 

є приватна інвестиційна корпорація (OPIC), що є самоврядним державним 

агентством США, яке допомагає американським компаніям інвестувати в 

ринки, що розвиваються. Як свідчить авторський аналіз синхронність 

динаміки співробітництва з цією інституцією є значною. На другому місті 

Світова Організація Торгівлі, що безперечно кардинально впливає  на 

ефективність державного управління зовнішньоекономічної діяльності 

корпоративного сектора.  І напроти як виявлено в результаті авторського 

аналізу такі міжнародні інституції як EXIM, ICSID хоча номінально 

демонструють досить інтенсивне співробітництво з системою органів 

державного управління в Україні, фактично мають досить низькі показники 

ефективності, які виражаються в кореляційних залежностях і коефіцінтах 

конкордації. Отже, в процесі удосконалення механізмів державної підтримки 

зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора України в 

результаті авторського аналізу було виявлено розроблено результати, які 

характеризуються значним рівнем новизни та унікальності: по-перше, в 

процесі систематизації  методів до оцінки ефективності державної підтримки 

зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора на основі взаємодії 

з міжнародними інституціями було виявлено, що сьогодні не існує загально 

прийнятої методики яка б вирішувала проблематику державної взаємодії з 

міжнародними інституціями в сфері міжнародної торгівлі. Також в результаті 

авторського аналізу виявлено, що серед існуючих підходів що релевантні до 
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оцінки ефективності державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності 

корпоративного сектора на основі взаємодії з міжнародними інституціями, 

основна проблема акцентується у поєднанні якісних та кількісних методів. 

Так як з одного боку взаємодія органів державної влади з міжнародними 

організаціями містить в собі якісні виміри, наприклад підписання важливих 

угод або узгодження певних аспектів, які можуть регламентувати умови 

міжнародної торгівлі.  

По-друге, на основі синтезу якісних та кількісних підходів до оцінки 

державної взаємодії з міжнародними інституціями в сфері міжнародної 

торгівлі запропонована економетрична модель ґрунтується на синтезі 

групових експертних оцінок і взаємопов'язаних кореляційних значень, та 

встановлює результативність державної підтримки зовнішньоекономічної 

діяльності корпоративного сектора на основі взаємодії з міжнародними 

інституціями.  В результаті розрахунку економетричної моделі можна 

визначити інтервали граничних значень. Значення визначають  рівень 

результативності державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності 

корпоративного сектора на основі взаємодії з міжнародними інституціями та 

надають можливість побудувати вісь (шкалу) стану індикатора з виділенням 

додатково, наприклад, ще передкризової зони.  

По-третє, на основі апробації авторської економетричної моделі було 

встановлено, що одною з найбільш релевантних для Українських реалій є 

приватна інвестиційна корпорація (OPIC), що є самоврядним державним 

агентством США, яке допомагає американським компаніям інвестувати в 

ринки, що розвиваються. Також в результаті авторського аналізу також 

встановлено, що результативність механізмів державної підтримки 

зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора України залежить 

не стільки від номінальної релевантної міжнародної інституції, скільки від 

продуманої політики та конкретних дій системи органів державного 

управління України . 
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РОЗДІЛ 5. ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВНО-ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕТОДІВ 
РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ  ЕКОНОМІЧНИХ КОНФЛІКТІВ 

5.1. Використання інструментів впливу держави на врегулювання 

міжнародних економічних конфліктів 

В ході посилення боротьби держав, що розвиваються з опортунізмом 

транснаціональних корпорацій, які представленні капіталом з країн першого 

світу, розробка і проведення національного регулювання діяльності ТНК на 

території країн, що розвиваються набуває першочергового значення. 

Зростання масштабів впровадження ТНК в економіку країн, що розвиваються 

супроводжується ускладненням форм монополістичного контролю над 

найважливішими сферами національного господарства і поглибленням 

впливу іноземного капіталу на характер соціально-економічного розвитку. В 

зв'язку з цим перед більшістю країн, що розвиваються рано чи пізно, але 

невідворотно постає проблема принципового визначення свого ставлення до 

діяльності іноземних монополій. В сучасних умовах прагнення ТНК до 

отримання максимальних прибутків без урахування нагальних потреб країн, 

що розвиваються зустрічає рішучу протидію з боку національних правил  

державного апарату. Однак не всі держави рішуче відстоюють національний 

суверенітет, намагаються встановити з іноземними корпораціями відносини 

рівноправного партнерства, пов'язуючи діяльність ТНК з цілями соціально-

економічного розвитку.  

У зв'язку з цим видається актуальним визначити зміст державного 

регулювання діяльності ТНК в країнах, на основі факторного аналізу впливу 

інструментів державного регулювання на показники зовнішньоекономічної 

динаміки зокрема та макроекономічних трендів в цілому.  

Право власності та контроль є фундаментальними поняттями в 

принципах економічної політики. Ці фундаментальні принципи стали 

основними складовими політики, спрямованої на створення вітчизняного 
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виробничого потенціалу і освоєння економічних вигод від іноземних 

інвестицій; для політики спрямованих на збереження стратегічних ресурсів в 

національних руках; для політики захисту секторів з боку державного 

управління та основні галузі інфраструктури. Аналітичні авторські 

узагальнення, що представлені в цьому розділі про власність структур ТНК 

та їх зарубіжних філій, а також огляд власності та контролю в існуючих 

міжнародних комерційних стандартів, розкриває зміст  новітніх трендів щодо 

власності на основі  систематизації політик комерційної дипломатії. На 

сьогодні на міжнародних ринках капіталу можна спостерігати ситуацію коли 

філії іноді безпосередньо належать іноземній ТНК, але фактично 

контролюється вітчизняною ТНК.  Крім того, право власності та контроль 

іноді надзвичайно розсіяні - філії належать прямим і непрямих акціонерам в 

тій же ТНК розподілені по в середньому трьох юрисдикціях -  чи 

національний це інвестор, стає все більш важко визначити, що впливає на 

практичне застосування на основі національної приналежності. Крім того, 

право власності не є лише одним засобом для здійснення контролю, а також 

регулювання відносин.  

Чим більше за розмірами ТНК, тим більше складність їх внутрішніх 

структур власності. Так 100 найбільших ТНК в індексі транснаціональних 

корпорацій ЮНКТАД мають в середньому більше 500 філій. Кожна, в більш 

ніж 50 країнах світу. Вони мають 7 ієрархічних рівнів в їх власності (тобто 

посилання на власність філій потенційно можуть перетинати кордони шести 

країн), у них є по 20 холдингових компаній, які володіють філіями в різних 

країнах СНД, і вони мають майже 70 суб'єктів в офшорних інвестиційних 

вузлах. Таким чином розмивання національності інвестора зробило 

застосування норм і правил щодо іноземної власності більш складним 

завданням. Проте одним з показників, що демонструє ефективність 

застосованих інструментів державного регулювання це обсяги ввезених ПІІ в 

процентах від валового внутрішнього продукту [259]. Загалом обсяги 
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ввезених ПІІ в процентах від валового внутрішнього продукту за період 

1990-2015рр. серед аналізованих країн представлено на рис.5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.1. Обсяги ввезених ПІІ в процентах від валового внутрішнього 

продукту за період 1990-2015рр. (млн.дол. США) [268,259] 

 

Як видно з рисунку хоча розмивання національності інвестора 

зробило застосування норм і правил щодо іноземної власності більш 

складним завданням, а тим самим ускладнило визначення основних 

регламентуючих показників ефективності державного регулювання в 

національних економіках, значні обсяги ввезених ПІІ в процентах від 

валового внутрішнього продукту демонструють лише ті країни, де 

зосереджено основний капітал та менеджмент. 
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У 2015 році транскордонні злиття різко зросли, з корпораціями 

розвинутих країн і країн, що розвиваються. Загальна вартість 

транскордонних злиттів, а також їх секторальна розбивка, істотно змінилася 

за останні кілька років. Незважаючи на те, що сумарна кількість 

транскордонних злиттів та поглинань в сфері послуг збільшився на $95 млрд. 

в 2015 році, баланс нахилився на користь обробної промисловості, на частку 

якого доводилося 54 % всіх транскордонних злиттів, порівняно з 41 у  2014 р.  

На глобальному рівні, збільшуються обсяги транскордонних злиттів, 

особливо вони значними в фармацевтичних препаратах (до $61 млрд.), 

неметалевих мінеральних продуктах (до $ 26 млрд.), хімічних речовинах і 

продукції хімічної промисловості (до 16 мільярдів доларів). Існують 

відмінності між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються, в 

галузевому розподілі транскордонних злиттів. У розвинених країнах 

збільшення транскордонних злиттів було головним чином, за рахунок галузі 

фармацевтики і хімічних речовин, неметалевих мінеральних продуктів, 

машин і устаткування [268].  

У країнах, що розвиваються, навпаки, збільшення транскордонних 

злиттів відбувалися в обмеженій кількості галузей промисловості, таких як 

меблі, продукти харчування та неметалеві мінеральні продукти. У той же час, 

великомасштабні поглинання були зафіксовані в фармацевтичних препаратах 

та в машинах і обладнанні. Вище зазначені статистичні та аналітичні 

узагальнення дають змогу стверджувати, що чим більша активність країни як 

продавця в транскордонних злиттях та поглинаннях тим краще країна 

представлена з боку міжнародних інституцій та система економічної 

дипломатії має розгалужену структуру. Проте слід відзначити, що цей процес 

також означає посилення контролю з боку країн, що купують іноземні 

компанії, так як така тенденція може свідчити про монополізацію 

національного ринку [271]. Загалом динаміка найбільших об’ємів 

транскордонних злиттів по регіонах за економікою продавця, 1990-2015 рр. ( 

мільйонах доларів) представлено на рис.5.2. 
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Рис.5.2. Динаміка найбільших об’ємів транскордонних злиттів по 

регіонах за економікою продавця, 1990-2015 рр. ( мільйонах доларів) 

[269,268] 

 

Наступним показником, що відображає ефективність механізмів 

державного регулювання та дозволяє оцінити рівень  забезпечення сталого 

розвитку міжнародних економічних відносин в умовах згортання 

торгівельних війн  міжнародними корпораціями та національними 

економіками, є динаміка найбільших об’ємів транскордонних злиттів по 
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регіонах за економікою покупця. Як свідчать аналітичні звіти, країни, які 

купують іноземні компанії в інших економіках за допомогою державних 

монополій та афілійованих інституцій мають безпосередній доступ до 

регулювання того чи іншого ринку в певній країни, тому цей показник дуже 

важливий для визначення ефективності системи державного регулювання в 

умовах згортанні протекціоністських політик. На сьогоднішній день у 

міжнародних світогосподарських процесах спостерігається уповільнення 

транскордонних злиттів  з боку економік, що розвиваються. Так наприклад у 

Німеччині транскордонні злиття зросли всього на 14% за рік. Для країн з 

розвиненою економікою причиною домінування в транскордонних злиттях в 

розрізі країни покупця є існування потужної організаційної бази. Це можна 

пояснити на прикладі Німеччини. 

В рамках національної системи державного регулювання 

інвестиційних процесів Німеччини слід виділити три «стовпи», тобто опори 

ЗЕД господарюючих суб'єктів: зарубіжні установи МЗС, федеральне 

агентство Germany Trade and Invest (II), зовнішньоторговельні палати (III). Ця 

концепція «трьох опор» ( «Drei-Säulen-Konzept der Deutschen 

Außenwirtschaft») має глибокі історичні корені, оскільки була офіційно 

запропонована ще в 1971 р урядом.  З тих пір вона, безумовно, зазнавала 

трансформації, адаптуючись до світової кон'юнктури і світогосподарських 

реалій, однак саме її ядро протягом більше 40 років в цілому залишалося 

стабільним. 

Зарубіжні установи (Auslandsvertretungen), тобто дипломатичні та 

консульські представництва, безпосередньо підлеглі МЗС (AA: Auswärtiges 

Amt), в рамках системи державного регулювання відносяться разом з 

останнім до вищих адміністративних органів федерального рівня (oberste 

Bundesbehörden). Відповідно до їхніх статутних положеннь, поряд з роботою 

в політичній площині («класичної дипломатії»), в число їх ключових завдань 

(«Schwerpunktaufgaben») також входить захист економічних інтересів 

німецьких підприємств в країні перебування. Економіко-дипломатична місія, 
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що складає понад 220 діючих в даний час посольств і генеральних 

консульств ФРН сформульована для стимулювання і забезпечення 

економічних інтересів Німеччини, при сприянні справедливої і тривалої 

світової кооперації в сфері економіки. Загалом країни, що розвиваються не 

мають таких розгалужених структур, тому  як свідчить динаміка найбільших 

об’ємів транскордонних злиттів по регіонах за економікою покупця, 1990-

2015 рр. (мільйонах доларів), що представлена в таблиці 5.1. країни, що 

розвиваються мають в цій площині негативні значення 

Таблиця 5.1. 

 Динаміка найбільших об’ємів транскордонних злиттів по регіонах за 

 1990р. 1995р. 2000р. 2005р. 2010р. 2015р. 
США 1296,1 -2294,8 2937,9 14081,7 3792,2 3357,9 

Румунія 4294,5 -279,5 36495,4 20381,3 2897,6 16715,3 

Україна 57,6 35,5 589,5 1939 26626,4 -805,5 

Білорусь - - - - - -457,6 

Казахстан - -1742,6 2 517,1 1726,6 -459,1 

Молдова 1536,5 - -176,9 2177,3 -3673,8 -649,3 

Росія - -21,5 -10,8 2066,9 -297,7 -691,7 

Кіпр 602,5 1222,1 5985,3 3420,8 5123,6 97479,7 

Чехія 3802,6 4393,5 50808,9 24887,8 67217,8 94278 

Данія 1647,3 10222,1 39031,8 11803 35613,9 87826,2 

Естонія 3397 2845,2 42544,2 14854,4 52810,5 65035,9 

Фінляндія 13140,6 -1997,2 20074,5 29860,5 59779,4 59962,6 

Франція 13306,2 -3501 3107,5 4657,6 31271,3 50381,2 

Німеччина 5100,8 3475,2 65412,4 34709,6 21153,9 47950,6 

Греція 3731,1 22202,8 9737,1 5450,3 7024,7 46668,9 

Угорщина 1340,1 97,2 -398,3 6041,1 29827,9 43652,9 

Ірландія 3514,5 2170,1 59786,4 23098,9 12928,5 39971,1 

Італія 5053,8 10666,4 - 47855,1 -3851,1 34955,5 

Латвія 405,6 1548,4 8264,7 10033,4 14407,3 29242,1 

Литва 18554,5 7144,1 - 58432,2 6179,5 23506,1 

Люксембург 115,5 -372,7 7504,2 6083,4 8962,7 21130,3 

Мальта 3177,8 3316,7 33604,2 83384,4 16417,9 20274,8 

Нідерланди 632,3 984,2 39865,2 8089,9 13317,6 17916,1 

Польща 1349,9 -3,6 492,4 1385,1 1558,5 17352,2 

Португалія 2217,4 859,9 1783,1 20585,2 -13979,3 16869 

Румунія 4294,5 -279,5 36495,4 20381,3 2897,6 16715,3 

Словаччина 5000,8 4267,6 3593,8 10159,9 16579,9 12180 

Словенія 336,3 898,4 3440,8 24813,1 15629,1 11526,7 

Іспанія - - 2,2 352,6 626,1 8838,2 
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економікою покупця, 1990-2015 рр. ( мільйонах доларів) [268,271] 

 

До того ж ці негативні значення явно не сприяють розбудові 

ефективної системи державного регулювання, що в умовах світового тренду  

згортання торгівельних війн  міжнародними корпораціями та національними 

економіками за допомогою тарифного та нетарифного регулювання має 

виключне значення. Іншим не менш важливим показником ефективності 

державної системи регулювання діяльності корпорацій є динаміка прямих 

іноземних інвестицій ТНК за країною донором  2003-2015 рр., що 

представлена в таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2. 

Динаміка прямих іноземних інвестицій ТНК за країною донором  2004-2016 

рр. ( мільйонах доларів) [269,259] 

Країна 

20
03

р.
 

20
07

р.
 

20
08

р.
 

20
09

р.
 

20
10

р.
 

2
0
1
5

р.
 

2
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6

р.
 

2
0
0
7
/2

0
0
3

рр
.(%

) 
2
0
1
6
/2

0
0
7

рр
.(%

) 

США 159829 125893 243511 165967 140861 124077 115860 1,00 0,92 

Китай 13227 22128 40339 22857 20472 64101 59823 0,79 2,70 

Японія 51321 48989 74746 63795 52931 52301 56434 1,67 1,15 

Англія 67203 65020 87645 73454 68694 34693 48117 0,95 0,74 

Німеччина 53351 68086 83050 70008 70212 53513 45937 0,97 0,67 

Франція 33585 50132 85559 61743 48698 48396 39600 1,28 0,79 

Сінгапур 10232 12039 19790 13656 9524 16560 26374 1,49 2,19 

Іспанія 21883 29653 46093 40208 36871 19670 23820 1,18 0,80 

ОАЕ 2485 22455 65988 28794 17744 20715 22092 1,36 0,98 

Італія 11387 23454 38219 25575 19024 17897 20119 9,04 0,86 

Канада 49735 13301 42854 30013 20128 27176 18531 2,06 1,39 

Гонконг 20816 17008 16025 16538 7389 12158 17796 0,27 1,05 

Індія 8536 15476 27402 15932 19257 13389 14955 0,82 0,97 

Таїланд 2721 2019 7672 5492 3322 3973 14116 1,81 6,99 

Росія 18953 11793 14207 14890 13738 4707 13751 0,74 1,17 

Ізраїль 3426 4482 11820 2643 6859 2049 2254 0,62 0,50 

Польща 257 2237 1754 1045 1851 1455 2095 1,31 0,94 

Україна 865 1052 2617 754 1063 337 780 8,70 0,74 

Литва 312 298 701 321 272 154 730 1,22 2,45 

Португалія 2674 4678 11806 9223 5092 2781 1694 0,96 0,36 

Єгипет 422 1909 3708 1858 1006 1723 1690 1,75 0,89 

Кенія 84 216 494 326 3596 421 1036 4,52 4,80 
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На нашу думку, саме  показник прямих іноземних інвестицій ТНК за 

країною донором дає змогу визначити, які саме країни є гегемонами 

торгівельної системи глобальної економіки так як саме направляючи через 

міжнародні організації регламенти та стандарти, інвестуючи через ТНК в 

національні економіки країни першого світу регулюють економічну 

активність на територіях присутності змінюючи економічний ландшафт і 

кон’юнктуру відповідно своїх інтересів (див.табл.5.3.) 

Таблиця 5.3. 

Найбільші  ТНК з країн, що розвиваються і країн та перехідною економікою, 

які ранжуються за обсягом зарубіжних активів у  2016 року (мільйонів 

доларів або чисельність працівників) [259,268] 

Корпорація 
 Продажі Працівники 

Іноземні Всього Іноземні Всього 

HutchisonWhampoaLimited Китай 27043 35098 231824 280000 

HonHaiPrecisionIndustries Тайвань 138023 139018 667318 1061465 

ChinaNationalOffshoreOilCorp Китай 26084 99557 10550 115000 

SamsungElectronicsCo.,Ltd. Корея 176534 196263 219822 319208 

ValeSA Бразилія 31667 37608 15628 76531 

Petronas-PetroliamNasionalBhd Малайзія 76726 100602 5790 50949 

ChinaOceanShipping(Group)Company Китай 18075 27483 4679 75675 

AméricaMóvilSABdeCV Мексика 41547 63793 107672 191156 

LukoilOAO Росія 119932 144167 22623 150000 

TataMotorsLtd Індія 37201 43044 30172 73485 

CemexS.A.B.deC.V. Мексика 12320 15795 32829 44241 

HyundaiMotorCompany Корея 46976 84953 41838 104731 

LegendHoldingsCorporation Китай 29556 47152 34584 60379 

NewWorldDevelopmentLtd Китай 3844 7286 15690 50000 

JardineMathesonHoldingsLtd Китай 27852 39921 259860 430000 

FormosaPlasticsGroup Китай 14430 78978 27893 106315 

HanwhaCorporation Корея 5830 35651 1106 5202 

SingaporeTelecommunicationsLtd Сінгапур 8417 13365 12596 23000 

Sabic-SaudiBasicIndustriesCorp. 
Саудівська 
Аравія 

33206 50163 25391 40000 
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WilmarInternationalLimited Сінгапур 33061 43085 3680 92000 

ChinaNationalPetroleumCorporation Китай 11791 444387 28476 1500200 

Як свідчить статистика найбільших  ТНК з країн, що розвиваються і 

країн та перехідною економікою, які ранжуються за обсягом зарубіжних 

активів у  2015 року (мільйонів доларів або чисельність працівників), Китай 

на сьогодні має деякий сегмент в транснаціональному бізнесі сучасного 

світового господарства. Проте інші країни світу представлені досить 

фрагментарно. Країни першого світу за допомогою нарощування прямих 

іноземних інвестицій досягають небачених масштабів впливу на приймаючи 

економіки. 

І все це можливо за рахунок реалізації національних реформ щодо 

державного регулювання економічної діяльності корпорацій. Так наприклад 

значні реформи організації французької дипломатичної служби, що 

виражалися у нижче описаних заходах дали змогу за останні три роки 

збільшити продажі своїх корпорацій за даними ЮНКТАД на 6%. По-перше, в 

структурі МЗС Франції була створена Дирекція з питань французьких 

компаній і світової економіки (DEEI: Напрямок де ENTREPRISES і де 

l'économie Internationale), яка почала роботу 01.03.2013 р і включає три 

підрозділи: коміссію підтримки підприємств, коміссію підтримки 

стратегічних секторів економіки і відділення з міжнародних економічних 

відносин. По-друге, з'явилася посада послів регіонів  в завдання яких входить 

просування за кордоном економічних інтересів французьких національних 

регіонів як адміністративно-територіальних одиниць верхнього рівня. Місія 

таких дипломатичних співробітників полягає в зміцненні зв'язків та 

інтенсифікації взаємодії між центральним апаратом і мережею 

диппредставництв, з одного боку, і регіональними радами (CONSEILS 

régionaux), з іншого боку. Передбачається, що інститут послів регіонів зможе 

стати додатковою точкою опори для розкриття зовнішньоекономічного та 

інвестиційного потенціалу підшефних для них територій: знання специфіки 

як останніх (ділові кола, галузева структура, можливості експорту і т.д.), так і 
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МЗС (механізм прийняття рішень, особливо діловодства та ін.) в сукупності 

послужить важливим підмогою в роботі «французьких команд». Загалом 

оцінити ці заходи можливо за рахунок визначення продажів за кордон та 

кількості працівників, що працюють в закордонних філіях (див.табл.5.4.). 

 

 

Таблиця 5.4. 

Найбільші  ТНК з країн першого світу, які ранжуються за обсягом 

зарубіжних активів у  2015 року (мільйонів доларів або чисельність 

працівників) [269,260] 

Корпорація 
 

Продажі Працівники 

Іноземні Всього Іноземні Всього 

Royal Dutch Shell plc Англія 169737 264960 68000 93000 

Toyota Motor Corporation Японія 165195 236797 148941 348877 

General Electric Co США 64146 117385 208000 333000 

Total SA Франція 123995 159162 65773 96019 

BP plc Англія 145640 222894 46700 79800 

Exxon Mobil Corporation США 167304 259488 44311 73500 

Chevron Corporation США 48183 129648 31900 61500 

Volkswagen Group Німеччина 189817 236702 334076 610076 

Vodafone Group Plc Англія 52150 61466 75666 105300 

Apple Computer Inc США 151983 233715 65585 110000 

Anheuser-Busch InBev NV Бельгія 39592 43604 140572 152321 

Softbank Corp Японія 42437 76313 45036 66154 

Honda Motor Co Ltd Японія 102204 121730 138942 204730 

Enel SpA Італія 41619 83962 34874 67914 

Daimler AG Німеччина 141456 165872 113606 284015 

Eni SpA Італія 50354 75175 24666 29053 

CK Hutchison Holdings Limited Китай 17224 21511 239552 270000 

Glencore Xstrata PLC Швейцарія 115640 170497 135656 181350 

Siemens AG Німеччина 71048 93958 135720 348000 

Telefonica SA Іспанія 38192 52402 97719 129890 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 
 

Nissan Motor Co Ltd Японія 83272 101624 83567 149338 

Nestlé SA Швейцарія 169737 264960 324115 335000 
 

 

Слід підкреслити, що державне регулювання економічної діяльності 

визначається як застосування інструментів  для усунення бар'єрів торгівлі та 

інвестицій, а також для вирішення конфліктів політики, що випливають з 

глобалізації світогосподарських відносин. Інструменти державного 

трегулювання включають переговори, створення робочих документів, 

державні та приватні комунікації, аналіз (особливо в галузі економіки, 

політики, права і суспільних відносин) і створення коаліцій. Усунення 

торгових і інвестиційних бар'єрів дозволяє вільний потік людей, товарів, 

послуг, інформації і капіталу через національні та регіональні межі. Таке 

усунення може залежати від приватних комерційних інтересів організацій, а 

також вітчизняних і міжнародних державних інститутів і установ. Державне 

регулювання економіки виходить за рамки торгівлі і інвестицій, однак, до 

активно впливає на вирішення численних причин міжнародних конфліктів 

політики. Ці конфлікти включають в себе відмінності між країнами і 

організаціями в галузі трудових стандартів, питання охорони здоров'я та 

безпеки, а також політики в області конкуренції. Всі ці елементи спочатку 

закладені в формальному визначенні є проявами глобалізації 

світогосподарських відносин.  Міжнародна торгівля становить більше 40 % 

світового валового внутрішнього продукту, а продаж зарубіжних філій 

корпорацій по всьому світу перевищили зростання експорту більш ніж на 

90%. Ці глобальні статистичні дані ринку дійсно вражають. У той же час, 

питання визначення ефективності тих чи інших інструментів державного 

регулювання по відношенню до ТНК мають сьогодні фрагментарний 

характер [268].  Корпорації України також набули сьогодні фінансової 

потужності, що є співставною з показниками багатьох відомих корпорацій 

світу. В таблиці 5.5. ми можемо проаналізувати фінансові показники десяти 

найбільш великих корпорацій України за обсягом прибутку. Серед 
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інструментів державного регулювання в сфері попередження торгівельних 

конфліктів зараз досить популярними є наступні.  По-перше, як вже 

зазначалося це розвиток ділових і урядових контактів, за допомогою 

закордонних філій та представництва, які дають змогу вирішити проблем 

допомоги в ході переговорів; реалізації контракту тощо 

Таблиця 5.5 

Найбільші компаній України за обсягами прибутку  у 2016 р. [268 ] 

 

№ Корпорація Прибуток 

(млрд.грн.) 

Сфера діяльності 

1 НАК «Нафтогаз України» 26,53 Енергетика 

2 ПАТ «Південний ГЗК» 5,90 ГМК 

3 ПрАТ «Нафтогазовидобування» 5,41 Енергетика 

4 ПАТ «Запорізький меткомбінат» 4,69 ГМК 

5 
ДП «Адміністрація морських портів 

України» 

3,89 Транспорт 

6 ПАТ «Північний ГЗК» 3,61 ГМК 

7 
ПрАТ «Київстар» 3,08 ІТ: надання послуг 

зв’язку та Інтернет 

8 ДП «НЕК Укренерго» 3, 01 Енергетика 

9 
ПрАТ «Арселор Міталл Кривий 

Ріг» 

2,70 ГМК 

10 ТОВ «Епіцентр К» 2,43 Рітейл,  будівельні 
матеріали 

 

По-друге це державні візити, які акцентують увагу на участі у 

виставках, представляючи потенційних експортерів тощо. По-третє, це 

участь у асоціаціях, яка допомагає у запровадженні кодексів поведінки та 

інших поведінкових аспектах. По-четверте, участь у міжнародних 

організаціях. По-п’яте, придбання державними монополіями зарубіжних 

компаній. Систематизація транснаціоналізаційних пріоритетів у розвитку  
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національних інструментів державного регулювання у попередженні 

економічних конфліктів представлена в таблиці 5.6. 

 

 

Таблиця 5.6. 

Систематизація транснаціоналізаційних пріоритетів у розвитку  національних 
інструментів впливу держави на врегулювання економічних конфліктів 

 

Таким чином обґрунтувавши релевантні до авторського дослідження 

показники, які характеризують ефективність державного регулювання за 

країнами походження наступним завданням цього параграфу стало 

визначення методу який точно та зручно зміг би розкрити зміст та 

ефективність застосовуваних країнами світової економіки проаналізованих 

інструментів.  Методом за допомогою якого досить легко та зручно 

проаналізувати  вплив інструментів економічної дипломатії на показники 

зовнішньоекономічної динаміки зокрема та макроекономічних трендів в 

цілому є крос-кореляційний аналіз. Крос-кореляцією є кореляційний зв'язок 

між рівнями двох динамічних рядів. Оцінка тісноти зв'язку в задачах 

дослідження крос-кореляції відбувається за допомогою використання 

стандартного коефіцієнта кореляції Пірсона: 

 

Мережеві заходи Відомості Бачення корпорації Підтримка 

Розвиток ділових і 
урядових контактів 

Збір і поширення 
комерційної 
інформації 

Просування товарів і 
послуг 

Допомога в ході 
переговорів; 

реалізація контракту і 
рішення проблем 

Державні візити Дослідження ринку 

Участь у виставках, 
представляючи 

потенційних 
експортерів 

Збір маркетингових 
даних експорту 

Участь у асоціаціях 
Ініціація та 

бенефіціаризм 
Запровадження 

кодексів поведінки 

Дотримання 
добросовісної 
конкуренції 

Участь у 
міжнародних 
організаціях 

Імплементація 
міжнародних 

стандартів 
Преференції Запобігання демпінгу 

Придбання 
державними 
монополіями 
зарубіжних 
компаній 

Визначення 
пріоритетних напрямів 

інтеграції 
Забезпечує ефективне 

просування 
Лобізм інтересів 
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                              (4.1), де 

 

 xi і yi - порівнювані кількісні ознаки, n - число порівнюваних спостережень, σx і 
σy - стандартні відхилення у порівнюваних рядах.  

 

На підставі розрахованих коефіцієнтів крос-кореляції визначається 
значення найбільш істотного взаємозв'язку між динамічними рядами.  Для 
нашого дослідження ми побудували матрицю крос-кореляції для 20 країн, що 
з позицій авторського аналізу представляють країни з розвиненою 
економікою та країни, що розвиваються. В даній матриці розраховані 
коефіцієнти крос-кореляції відображають наявність кореляції змінних між 
собою. У випадку, коли значення коефіцієнтів максимально наближаються до 
1, існує сильніший зв'язок між застосовуваними інструментами державного 
регулювання в країні і показниками зовнішньоекономічної динаміки зокрема 
макроекономічних трендів.  Це свідчить про статистично значущу тісноту 
зв'язку між двома динамічними рядами, що дає можливість прогнозування 
значень одного динамічного ряду за відповідними рівнями іншого, крім того, 
немає необхідності в зміщенні рядів відносно один одного. Значення 0,5 
вважаються нормальними для аналізу, але значення менше 0,5 не аналізуємо, 
оскільки це свідчить про недостатній рівень зв’язку між величинами. За 
аналітичну базу взято наступні показники які на нашу думку найбільш точно 
відображають стан предмету дослідження: динаміка об’ємів транскордонних 
злиттів по регіонах за економікою покупця (кількість на рік); динаміка 
об’ємів транскордонних злиттів по регіонах за економікою продавця 
(кількість на рік); обсяги ввезених ПІІ в процентах від валового внутрішнього 
продукту (%); кількість головних офісів національних ТНК, (од.); кількість 
філій закордонних ТНК, (од.); частка бюджетів НДДКР у сукупному ВВП,  
(%); Сальдо платіжного балансу (млрд. дол. США); реальний ВВП (млрд. 
дол. США); сукупний експорт (млрд. дол. США); диферсифікація експорту; 
диферсифікація імпорту (значення індексу); товароообіг (млрд. дол. США); 
розвиток ділових і урядових контактів (млн. дол. США) державні візити 
(млн. дол. США); участь у асоціаціях (млн. дол. США); участь у 
міжнародних організаціях (млн. дол. США); придбання державними 
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монополіями зарубіжних компаній (млн. дол. США). Загалом матриця крос-

кореляції впливу інструментів економічної дипломатії на показники 
зовнішньоекономічної динаміки серед аналізованих країн за період 2012-

2017 рр. представлена в таблиці 5.7.  
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Таблиця 5.7.  

Матриця крос-кореляції методів впливу держави на врегулювання економічних конфліктів на показники 

зовнішньоекономічної динаміки серед аналізованих країн за період 2012-2017рр. [269,259,268] 
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США 0,76 0,89 0,22 0,40 0,67 0,22 0,65 
Китай 0,74 0,81 -0,57 0,42 0,87 -0,57 0,67 
Японія 0,81 0,97 -0,24 0,25 0,93 -0,24 0,87 

Німеччина 0,72 0,96 -0,33 0,35 0,58 -0,33 0,97 
Франція 0,75 0,87 0,59 0,71 0,78 0,59 0,54 

Сінгапур 0,96 0,81 0,27 0,74 0,97 0,27 0,24 
Іспанія 0,67 0,67 -0,14 0,89 0,54 -0,14 0,27 
ОАЕ 0,61 0,87 0,74 -0,28 0,69 -0,58 0,65 
Італія 0,28 -0,54 0,89 -0,47 0,88 -0,52 0,65 
Канада 0,19 0,62 1,00 0,79 0,84 1,00 0,78 

Гонконг 0,41 -0,87 0,42 0,41 0,79 0,42 0,67 
Індія 0,07 -0,86 0,25 -0,07 0,567 0,25 0,54 

Таїланд 0,06 -0,33 0,35 -0,06 0,65 0,35 0,78 
Росія -0,17 0,54 0,71 -0,17 0,75 0,71 0,75 
Ізраїль 0,51 0,87 0,74 -0,51 0,76 0,74 0,54 

Польща 0,18 -0,14 0,89 -0,18 0,65 0,89 0,22 
Україна -0,14 0,56 0,75 0,76 0,06 0,76 0,76 

Литва 0,22 0,67 0,44 0,45 0,56 0,98 0,56 
Португалія -0,57 0,54 0,58 0,68 0,4 0,69 0,43 

Єгипет -0,24 0,24 0,56 0,44 0,65 0,65 0,56 
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Як свідчить матриця крос-кореляції впливу інструментів державного 

регулювання попередження економічних конфліктів на показники 

зовнішньоекономічної динаміки серед аналізованих країн за період 2012-

2017 рр. не всі інструменти однаково результативні.  

Так наприклад, для більшості аналізованих країн як виявив 

авторський аналіз дуже важливим та ефективним інструментом державного 

регулювання  стало придбання державними монополіями зарубіжних 

компаній, що мають безпосередній вплив на покращення такого показника як 

сальдо платіжного балансу (млрд.), В даному випадку кореляційний заявок 

проглядався з коефіцієнтами від 0,76 до 0,96. Також слід відзначити, що 

серед аналізованих, найбільшим впливом характеризувався такий інструмент 

як участь у міжнародних організаціях, що безпосередньо майже у всіх 

країнах вливав на обсяги ввезених ПІІ в процентах від валового 

внутрішнього продукту з коефіцієнтами від 0,765 до 0,98 [259]. В цілому в 

процесі обґрунтування шляхів забезпечення сталого розвитку міжнародних 

економічних відносин в умовах згортання торгівельних війн  міжнародними 

корпораціями та національними економіками було зроблено ряд висновків, 

які характеризуються значним рівнем наукової новизни та практичної 

цінності з огляду на новітні тренди у формуванні державних механізмів 

забезпечення сталого розвитку міжнародних економічних відносин зокрема з 

ТНК. 

По-перше, на основі систематизації аналітичних звітів та офіційних 

статистичних рапортів, щодо вирішення проблем державних механізмів 

забезпечення сталого розвитку міжнародних економічних відносин зокрема з 

ТНК було обґрунтовано показники, які дозволяють на сьогодні визначити 

ефективність  системи заходів державного регулювання. Це в свою чергу дає 

можливість концентрувати фінансові та організаційні ресурси. 

По-друге, на основі матриці крос-кореляції впливу інструментів 

державного регулювання на показники зовнішньоекономічної динаміки 

серед аналізованих країн за період 2010-2015 рр, було обґрунтовано, що на 
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сьогодні не існує єдиного підходу до формування системи державних 

механізмів проте, новітні тренди дають змогу стверджувати, що на сьогодні 

тарифні обмеження та не тарифні обмеження в епоху глобалізації та 

регіональної економічної інтеграції відходять у минуле. В умовах коли 

країни змушені відкривати свої кордони для іноземного капіталу, 

комерційних послуг, та товарів протекціонізм трансформуються до системи 

державного регулювання, яка в свою чергу дозоляє вести обмежувальну 

політику не застосовуючи класичні інструменти. Так було виявлено, що 

такий інструмент державного регулювання як придбання державними 

монополіями зарубіжних компаній досить інтенсивно застосовується 

країнами першого світу і за допомогою цього інструменту країни вирішують 

такі проблеми як: зменшення товарних потоків з небажаних країн, 

підвищення ефективності транзиту та збільшення експорту обходячи 

тарифне та не тарифне регулювання. Цей інструмент має досить сильний 

кореляційних зв'язок майже за всіма аналізованими країнами, а країни, що не 

продемонстрували такий зв'язок просто на нашу думку за своєю 

маргінальною належністю не користуються цим інструментом. 

Наступним, ще більш ефективним інструментом державного 

регулювання виявилася  участь у міжнародних організаціях з торгівлі та 

стандартизації. Так країни, які активно залучені до процесів діяльності 

міжнародних торгових організацій, долучаються до формування самого 

торгового права та стандартизаційної діяльності тим самим проводячи у 

відповідність власну інституційну систему торгової та інших 

макроекономічних політик до міжнародних зразків. Потенціал застосування 

такого інструменту майже не вичерпний, так наприклад США маючи 

більшість голосів в  Міжнародному Валютному Фонді, Світовому Банку та 

Світовій Організації Торгівлі, демонструє такий рівень лобізму який 

забезпечує цій країні панівне становище в світові економіці протягом 

останніх сорока років. В таких умовах подальшого розвитку потребує  
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визначенні ролі міжнародних організацій в регулюванні економічних 

конфліктів. 

5.2. Кластерізація країн за методами державного регулювання 

діяльності міжнародних та національних корпорацій в умовах 
економічних конфліктів 

 

З розвитком міжнародної економіки зростає і число конфліктів, що 

тягне за собою істотні збитки її учасників і ускладнення міждержавних 

відносин. У зв'язку з цим виникає необхідність регулювання міжнародних 

економічних відносин, включаючи і механізм, що дозволяє запобігати і 

ефективно вирішувати виникаючі конфлікти з мінімальними витратами. 

Конфлікти в світовій економічці можна розділити на дві принципово різні 

великі групи: комерційні - між безпосередніми учасниками торгових 

операцій, тобто фірмами або окремими підприємцями, і торгово-політичні - 

між державами в зв'язку з заходами урядів, міністерств і відомств з 

регулювання і стимулювання зовнішньої торгівлі, а також між державами і 

окремими фірмами, зокрема, коли держава виступає проти недобросовісної 

комерційної практики фірм або намагається під цим приводом обмежити 

імпорт (наприклад, проти демпінгу або під приводом його застосування - 

антидемпінгові заходи). Кожен контрагент прагне до забезпечення найбільш 

сприятливих комерційних умов, нерідко навіть на шкоду торговельного 

партнера, а уряди відстоюють інтереси національних виробників усіма 

доступними їм засобами, в тому числі і не завжди достатньо обґрунтованими. 

Тому розвиток міжнародної економіки в XX столітті супроводжувалося 

інтенсивними пошуками світовою спільнотою шляхів скорочення кількості 

та ефективного врегулювання конфліктів, що виникають як між 

безпосередніми учасниками зовнішньоекономічних угод, так і між 

державами. 
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З метою врегулювання комерційних суперечок світовою спільнотою 

вже в 20-х роках XX ст. почали розроблятися відповідні нормативні 

документи, які в подальшому по мірі розширення і ускладнення 

зовнішньоекономічних зв'язків уточнювалися і оновлювалися. У другій 

половині XX ст. був в основному створений механізм вирішення 

комерційних суперечок різними методами - погоджувальними, арбітражними 

і судовими. Був розроблений і використовувався комплекс міжнародно-

правових актів, зокрема, узгоджувальні регламенти Комісії Організації 

Об'єднаних Націй по праву міжнародної торгівлі. До того ж як було доведено 

в попередньому параграфі на сьогодні участь у міжнародних організаціях є 

невід’ємною частиною національних інструментів державного регулювання. 

В таких умовах визначення ролі міжнародних організацій в регулюванні 

економічних конфліктів має значну цінність з огляду на новітні події в 

Україні [104]. 

На сьогодні зазначена тематика має значний рівень розробленості як з 

боку науковців-теоретиків так і спеціалізованих інституцій. Проте разом з 

цим на сьогодні в науковій літературі відсутні чіткі орієнтири для  розробки 

стратегії інтеграції системи державного управління України до середовища 

міжнародних організацій у вирішені торгових суперечок. Перш за все ця теза 

пояснюється тим, що в новітній системі координації міжнародної торгівлі та 

міжнародних економічних відносин існує досить велика кількість 

міжнародних організацій, які в рамках своїх компетенцій дозволяють 

вирішувати ти чи інші міжнародні торгові спори, проте як саме обґрунтувати 

та оптимізувати інтеграцію методів державного регулювання в систему 

наддержавних інституцій є досить значною проблемою. Для вирішення цієї 

проблеми на нашу думку доцільно використовувати кластерний підхід який 

дає змогу сформувати кластери країн за їх певними особливостями побудови 

торгових структур та організацій, які вони застосовують як інструмент 

вирішення торгових суперечок [162]. 
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Головне призначення кластерного аналізу - розбиття множини 

досліджуваних об'єктів і ознак на однорідні в деякому сенсі групи, або 

кластери. Методи кластерного аналізу можна застосовувати навіть тоді, коли 

мова йде про угруповання, в якому все зводиться до утворення груп за 

кількісною подібністю. 

Велика перевага кластерного аналізу в тому, що він дає можливість 

розробляти розбивку об'єктів не по одному параметру, а по ряду ознак. Крім 

того, кластерний аналіз на відміну від більшості математико-статистичних 

методів не накладає ніяких обмежень на вид аналізованих об'єктів і дозволяє 

досліджувати безліч вихідних даних практично довільної природи. Це 

особливо важливо, наприклад, при прогнозуванні кон'юнктури, коли 

показники мають різноманітний вигляд, що утруднює застосування 

традиційних економетричних підходів. Завдання кластерного аналізу полягає 

в тому, щоб на підставі даних, що містяться в безлічі X, розбити безліч 

об'єктів С на m (m,- ціле) кластерів Q_1,Q_2…Q_m, так, щоб кожний об'єкт 

С, належав одній і тільки одній підмножині розбиття. При цьому об'єкти, що 

належать одному і тому ж кластеру, повинні бути подібними, а об'єкти, що 

належать різним кластерам ‒ різнорідними. Згідно поставленого наукового 

завдання було відібрано наступні характерні елементи, що відображають 

підходи до формування системи заходів державного регулювання уникнення 

економічних конфліктів на основі співпраці з міжнародними організаціями.  

Виключно важливою складовою, що характеризує  систему заходів 

державного регулювання уникнення конфліктів на основі міжнародних 

організацій певної країни  це  зовнішньоторговельний оборот. 

Зовнішньоторговельний оборот ‒ вимірюваний в грошовому вираженні 

економічний показник, що характеризує обсяг зовнішньої торгівлі країни, 

групи країн чи адміністративно-територіального утворення (регіону) за 

певний період часу: місяць, квартал, рік. Оцінка зовнішньоторговельного 

обороту має надзвичайно важливе значення в ефективності заходів 

державного регулювання на основі співпраці з міжнародними організаціями, 
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оскільки на її базі розраховуються середні ціни, сальдо торгового балансу, 

ефективність зовнішньої торгівлі в цілому, коефіцієнт еластичності і т. п. Для 

збору, узагальнення та систематизації статистичних даних про 

зовнішньоторговельному обороті розроблені міжнародні номенклатури, які 

враховуються в процесі побудови національних зовнішньоторговельних 

класифікацій. Найважливішими з них є: Міжнародна стандартна 

класифікація ООН, прийнята в 1985 р., складається з 10 розділів, 67 відділів, 

261 товарної групи і 3118 товарних позицій; Загалом розподіл аналізованих 

країн світової економіки за показниками зовнішньоторговельного обороту 

зображено на рис.5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 5.3. Розподіл аналізованих країн за показниками зовнішньоторговельного 

обороту за 2015р. (мдрд. дол. США) [269] 

 

Наступним аспектом для визначення кластерів  країн за підходами до 

комерційної та економічної дипломатії на основі міжнародних організацій є 
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уточнення предмету аналізу, тобто саме які методологічні аспекти будуть 

використанні в процесі кластеризації. Торговий конфлікт – це сукупність 

економічних, правових, адміністративних та інших заходів, що спрямовані на 

противагу економічної та торгової політики іншої країни або корпорації. В 

залежності від сторони, вона проводиться з ціллю захоплення закордонних 

ринків (наступальна торгова війна) або попередження торгової «окупації» 

національної економіки (оборонна торгова війна). Перед тим як відносини 

між країнами погіршуються до стану торговельної війни вони проходять 

декілька стадій суперечливих торговельних відносин, які ідентифікуються 

набором притаманних їм характеристик (рис. 5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Наявне протиріччя та відповідна напруга у
відносинах країн. Матеріальних втрат чи
погіршення умов у торгівлі поки немає. Це
найсприятливіша ситуація для врегулювання
відносин;Суперечливий інцендент

• Наявна напруга у відносинах, пов’язана із
матеріальними втратами, спричиненими заходами,
заподіяними одною країною, що погіршують умови
торгівлі іншої (або інших). Вона потребує
врегулювання;Торговельна сварка 

• Виисокий рівень напруги у відносинах, пов’язаний з
матеріальними втратами, спричиненими заходами,
що заподіяні обома сторонами одна одній. Вона
потребує врегулювання;

Торговельний конфлікт 

• Найвищий ступінь напруги у відносинах між
країнами, пов’язаний з використанням інтенсивних
заборонних заходів торгової політики, що можуть
призвести до великих матеріальних втрат країни,
проти якої вони були заподіяніТорговельна війна 
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Рис.5.4. Систематизація понять, які визначають конфлікт у торгівлі між 

державами  або корпорацією і державою залежно від інтенсивності напруги 

та можливих економічних втрат [162,43,39,37] 

Як видно з рисунку новітні торговельні війни  мають свої насідки та 

причини. Відносно рівня напруги між країнами відрізняється ступінь їх 

суперечливих відносин, і найкраще всього владнати їх в стані суперечливої 

ситуації у торгівлі, коли конфлікт можна вирішити за допомогою 

консультацій та переговорів. Досить часто, одночасно з торговельною війною 

ведуться інформаційні та хронологічні війни, і якщо не вирішити конфлікт на 

цих рівнях, постає загроза класичної, силової війни. 

Загалом, зміни способу ведення торгової війни залежать насамперед 

від змін у  самій державі. Із розвитком державної структури, демократії, 

прозорості державної системи та відповідності міжнародним нормам, для 

вимірювання ефективності певної політики чи економічних методів стали 

використовуватися звітності та макроекономічні показники. Саме тому 

важливо більше продавати за кордон, та всіляко обмежувати  продаж на своїй 

території.  Основні методи ведення наступальної торговельної війни: 

зниження експортних митних тарифів, підвищення експортних квот, 

використання демпінгових цін, торгова блокада. До методів оборонної 

торгової війни відносяться зведення торгових бар'єрів: підвищення 

імпортних мит, зниження імпортних квот, введення бар'єрів, пов'язаних з 

ускладненням процедури ліцензування та нагромадженням митних 

формальностей, введення технічних бар'єрів, які передбачають виникнення 

складнощів з відповідністю імпортних товарів національним стандартам і 

технічним умовам [11]. 

На наступному етапі за даними комісії ЮНКТАД нами було 

сформовано статистичну базу  щодо вирішення конфліктів за рахунок 

міжнародних спеціалізованих інституцій які дають змогу забезпечити 
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вирішення суперечок. Загалом показники, що визначають підходи до 

формування системи заходів комерційної та економічної дипломатії на 

основі міжнародних організацій, що представлено на рис.5.8. 

 

 

Таблиця 5.8. 

Показники, формування системи впливу держави  на основні 

співпраці з міжнародними інституціями на врегулювання економічних 

конфліктів за 2012-2017 р. [269] 
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Як свідчать вище зазначена таблиця  об’єктами дослідження стали 

тридцять одна країна світової економіки. Характеристиками за якими вони 

порівнюватимуться стали наступні.  Перший блок показників характеризує 

зовнішньоекономічні та зовнішньополітичні можливості для проведення 

незалежної економічно дипломатії, це: внески в регулярний бюджет ООН 

(млн. дол. США); сальдо торгового балансу (млрд. дол.. США); чистий 
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Австралія 54 -4,7 -0,5 121 12 45 32 32 

Австрія 123 -2,6 15,5 124 24 12 45 43 

Британія 101 6,5 5,2 159 23 15 67 54 

Гонконг 87 24,7 -13,2 136 32 13 35 56 

Данія 65 -176,6 84,6 171 4 54 57 56 

Індія 54 -123,4 22,4 117 5 15 43 54 

Ірландія 43 5 8,3 143 3 32 65 43 

Іспанія 65 -133,9 38,5 157 15 43 45 54 

Італія 43 42,8 -5,8 187 12 23 76 76 

Канада 131 -139,5 32,4 156 21 12 56 67 

Китай 43 -13,6 -7,3 316 32 151 32 101 

Півн.Корея 434 47,4 -17 112 12 43 13 44 

Алжир 4 298,1 -9,6 83 0 54 23 6 
Німеччина 201 -13,3 -18,5 218 21 32 67 98 

Норвегія 23 11,4 -12,3 87 5 32 43 7 

Україна 5 261,9 -37,4 31 2 21 4 4 

Іран 1 83,1 1,6 60 1 56 2 1 

Польща 35 -14,2 -3,2 146 4 32 54 56 

Португалія 32 -21,2 -8,5 65 3 21 34 7 

Росія 24 -38,6 3,5 216 4 156 11 45 

Сінгапур 43 -34,2 8,2 138 1 45 45 47 

СШA 618 200,9 -19,4 364 43 67 76 178 

Таїланд 3 -25,5 -7,6 138 4 34 55 45 

Туреччина 43 -864,9 120,3 148 3 65 34 46 

Угорщина 23 -54,5 -5,6 122 12 33 54 23 

Фінляндія 16 -70 14,8 114 15 34 43 22 

Франція 98 -0,6 1,4 244 17 65 67 95 

Чилі 43 4,7 0,9 74 4 34 32 4 
Швейцарія 64 -100,6 19,5 65 5 5 6 43 
Швеція 65 10,9 -0,7 43 6 23 36 3 
Японія 308 17,2 38,3 65 87 16 12 56 
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експорт послуг  млрд. дол. США). Другий блок аналізованих показників дає 

змогу визначити кількість торгових конфліктів та саме якими методами ці 

конфлікти вирішуються в певній країни. Так показниками, що 

характеризують цей блок стали: кількість торгових позивів; кількість 

поданих позивів  через Міжнародний Суд ООН; кількість поданих позивів  

через Міжнародний арбітраж; кількість поданих позивів  через регіональні 

спеціалізовані суди; кількість поданих позивів  через Міжнародний суд СОТ. 

За допомогою пакету програми «Statistics7» було скомбіновано вхідні 

данні для рішення задачі кластерного аналізу, яка полягає в класифікаційній 

розбивці, що задовольняє критерію оптимальності. Згідно наукового 

завдання в якості цільової функції  було вибрано правило «Single Linkage» 

(одиночного зв'язку). Згідно якому на першому кроці об'єднуються два 

найбільш близьких об'єкта, тобто, що мають максимальну міру подібності. 

На наступному кроці до них приєднується об'єкт з максимальною мірою 

подібності з одним з об'єктів кластера, тобто для його включення в кластер 

потрібна максимальна схожість лише з одним членом кластера. Метод 

називають ще методом найближчого сусіда, так як відстань між двома 

кластерами визначається як відстань між двома найбільш близькими 

об'єктами в різних кластерах. В якості міри відстані було вибрано 1 - Pearson 

г (1 мінус коефіцієнт кореляції Пірсона) тому що представлені дані не можна 

представити як точки в k-мірному просторі. При вирішенні великої кількості 

завдань з економіки або соціології об'єкти не можна представити як точки в 

k-мірному просторі. У цьому випадку доцільно в якості відстані 

використовувати 1 - Pearson г (1 мінус коефіцієнт кореляції Пірсона). 

Результати кластерного аналізу країн за підходи до формування системи 

заходів комерційної та економічної дипломатії на основі міжнародних 

організацій аналізованих країн за 2012-2017 р. зведені до рис.5.5. 
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Рис.5.5. Дендограма кластеризації за підходи до формування системи заходів 

впливу держави на основі співпраці з міжнародниси інституціями за 2000- 

2015 р. [власні дослідження] 
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Таким чином, за допомогою цього методу отримали ієрархічну 

структуру кластерів країн за зазначеними характеристиками, що дозволяє 

виділити однорідні утворення «кластери». Як видно з рисунку 4.4. на 

дистанційному рівні від 0,05 до 0,10, можна виділити три кластерних 

утворення. В кластер №1 згрупувались 19 країн, що безперечно мають досить 

великі сегменти в міжнародній торгівлі, це наступні країни: Австралія, 

Франція, Ірландія, Польща, Таїланд, Сінгапур, Угорщина, Фінляндія, Данія, 

Іспанія, Канада, Португалія, Швейцарія, Австрія, Британія, Гонконг, Італія, 

Норвегія, Чилі. Загалом значення показників першого кластеру інтеграційно 

орієнтованих країн представлено в табл.5.9. 

 

Таблиця 5.9. 

Значення показників першого кластеру інтеграційно- орієнтованих країн 

[268] 
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Австралія 54 -4,7 -0,5 121 12 45 32 32 

Франція 98 -0,6 1,4 244 17 65 67 95 

Ірландія 43 5 8,3 143 3 32 65 43 

Польща 35 -14,2 -3,2 146 4 32 54 56 

Таїланд 3 -25,5 -7,6 138 4 34 55 45 

Сінгапур 43 -34,2 8,2 138 1 45 45 47 

Угорщина 23 -54,5 -5,6 122 12 33 54 23 

Фінляндія 16 -70 14,8 114 15 34 43 22 

Данія 65 -176,6 84,6 171 4 54 57 56 

Іспанія 65 -133,9 38,5 157 15 43 45 54 

Канада 131 -139,5 32,4 156 21 12 56 67 

Португалія 32 -21,2 -8,5 65 3 21 34 7 

Швейцарія 64 -100,6 19,5 65 5 5 6 43 
Австрія 123 -2,6 15,5 124 24 12 45 43 

Британія 101 6,5 5,2 159 23 15 67 54 

Гонконг 87 24,7 -13,2 136 32 13 35 56 

Італія 43 42,8 -5,8 187 12 23 76 76 

Норвегія 23 11,4 -12,3 87 5 32 43 7 
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Чилі 43 4,7 0,9 74 4 34 32 4 

 

На першому плані для країн першого кластеру є передусім 

регіональна орієнтованість міжнародних економічних відносин. Так з огляду 

на підходи до формування системи заходів державного регулювання 

попередження економічних конфліктів на основі співпраці з міжнародними 

організаціями для аналізованих країн першого кластеру слід відзначити, що 

для цього кластеру країн притаманні наступні риси. По-перше, це  схожа за 

своїм змістом структура та динаміка міжнародної торгівлі, що перш за все 

акцентується переважанням експорту над імпортом та торгівля відбувається 

не значними об’ємами в країни, що відноситься у своїй більшості до країн 

першого та другого світу. Вище зазначені країни є членами системи 

організацій ООН, сплачують внески але за своїми розмірами внесків 

вирішального впливу на прийняття рішень в організації не мають. Суперечки 

та торгові конфлікти які виникають вирішуються за рахунок 

транснаціональних корпорацій, які на території цих країн мають головні 

компанії, проте характер торгових конфліктів має локальну природу. Про це 

свідчить високий рівень позивів до регіональних спеціалізованих судів 

Європейського Союзу та інших регіональних спеціалізованих установ. Також 

зазначені країни досить часто використовують Міжнародний суд СОТ. 

Протилежність країнам кластеру №1, є країни кластеру № 2, що 

представлено на рис.5.10 

Країни другого кластеру регіонально орієнтованих країн, що 

включають такі країни як: Індія, Іран, Росія, Туреччина, Китай мають 

протилежні підходи до формування системи заходів комерційної та 

економічної дипломатії на основі міжнародних організацій. Насамперед 

зазначені країни мають досить великі об’єми міжнародної торгівлі, однак ця 

торгівля формується  в основному не за рахунок незалежних 

транснаціональних корпорацій, а саме керується державними та олігархічно-

державними монополіями. Також слід наголосити, що країни другого 
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кластеру не досить інтегровані до системи міжнародних організацій, про що 

свідчить кількість регулярних внесків в систему організацій ООН та кількість 

позивів до  міжнародного Суду ООН та регіональних спеціалізованих 

установ. 

 

Таблиця 5.10. 

Значення показників другого кластеру регіонально орієнтованих країн [74] 

 

 

Торгові суперечки які виникають вирішуються в основному за 

рахунок Міжнародного арбітражу. Однак слід зазначити, що диверсифікація 

експорту досить опосередкована. Всі  країни другого кластеру акцентують 

увагу на двосторонніх відносинах, що і робить ефективність вирішення 

спорів недосить ефективною. З іншої сторони країни та корпорації з якими 

виникають торгові конфлікти в країнах другого кластеру не рідко відносяться 
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до країн першого кластеру, які намагаються перетягнути торгові суперечки 

до регіональних судових органів де вони мають значне лобі. Таблиця 5.11. 

 

Значення показників третього кластеру країн агресорів [268] 

 

На противагу країнам першого та другого кластеру країни третього 

кластеру вирізняються досить специфічними підходами до формування 

системи заходів державного регулювання уникнення економічних конфліктів 

на основі співпраці з міжнародними організаціями. Країни третього кластеру, 

акцентуючи увагу на діяльності міжнародних організації здатні доводити 

торгові війни до вкрай тяжких наслідків. Так приклад досвід США свідчить, 

не треба витрачати гроші на озброєння, жертвувати людьми, вести 

дипломатичні переговори, коли країну, можна просто задушити економічно. І 

це не торгові санкції однієї великої держави проти іншої. Це практика 

діяльності яка свідчить, що економічні гіганти - такі, як США, 

Великобританія та ін. - накладають торгові ембарго на Кубу, Югославію, 

Білорусь та інші значно менш розвинені країни. На сьогодні основними 
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країнами з агресивним підходом до формування системи заходів комерційної 

та економічної дипломатії на основі міжнародних організацій є саме країни 

третього кластеру. Приклади та причини такої агресії представлено в таблиці 

5.12. 

Таблиця 5.12 

Економічні причини та методи сучасних торгівельних війн основі практик 

країн третього кластеру [201,185] 

Учасники Причини 

США - ЄС 

Прямий та прихований протекціонізм 

Нав’язування власних стандартів 

Порушення правил режиму найбільшого сприяння 

Зловживання дозволеними СОТ антидемпінговими 
засобами 

США - Китай 

Штучне завищення курсу юаня 

Обмеження експорту 

Нелегальний китайський експорт 

Китай - ЄС 
Нав’язування Китаю власних стандартів 

Маніпуляції тарифами на експорт 

Росія - інші країни 

Прямий та прихований протекціонізм 

Зловживання фіто санітарними нормами 

Використання економічної залежності інших країн, 
для досягнення політичних цілей 

Лідером за числом торговельних суперечок є США. Вони виступали 

стороною суперечки понад 332 разів, причому у 106-ти випадках у якості 

позивача (скаржника) та у 220-ти випадках — як відповідач. Другу позицію у 

рейтингу країн-позивачів і країн-відповідачів займає ЄС (189 — як позивач, 

74— як відповідач). Китай, як провідна країна у міжнародній торгівлі, за 

період членства у СОТ доволі часто (31 раз) ставала об’єктом скарг з боку 

торговельних партнерів, натомість сам ініціював лише 10 скарг на своїх 

торговельних партнерів. Для вирішення суперечок, що виникають у 

міжнародній торгівлі між сторонами різних держав, найчастіше 

використовується міжнародний комерційний арбітраж та система СОТ. 

Проте як раз країни третього кластеру є в першу чергу монополістами у праві 

голосування та лобіювання інтересів тому країни другого кластеру не дуже  

часто позиваються до  ООН та спеціалізованих структур та СОТ. Тому 
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сучасна практика міжнародного партнерства свідчить про те, що чимало 

розбіжностей та спорів, які виникають під час виконання 

зовнішньодоговірних контрактів, вирішуються міжнародним комерційним 

арбітражем, престиж якого сьогодні є безумовним. 

Одним з яскравих прикладів такої агресивної поведінки 

продемонстрував конфлікт «Apple» та КНР. Торгівельні конфлікти можуть 

виникати не тільки між країнами, але й між великими корпораціями та 

країнами. Так можна взяти до уваги торгівельний конфлікт, який розгорнувся 

між компанію «Apple» та Китаєм. Ринок КНР є одним з найважніших для 

збуту продукції «Apple». На кожній своїй презентації топ-менеджмент 

«Apple»  говорять про свої досягнення в Китаї – скільки відкрили магазинів, 

скільки продали гаджетів, наскільки виросла доля ринку в новому кварталі, 

році. Проте між корпорацією та урядом КНР відбуваються серйозні баталії.   

Китай славиться своєю протекціоністською економікою.  Багато 

міжнародних компаній скаржаться на сильно регульований ринок країни та 

жорсткий бюрократичний лабіринт, який розроблено с цілю стримати 

некитайські компанії. На китайському ринки телефонів можна виділити 

декілька важливих гравців: «Samsung», «Apple», «Huawei», «Xiomi», 

«Lenovo».  Розглянемо показники китайського ринку телефонів за другий 

квартал 2015 і 2014 років,  для того, щоб побачити відсоткове 

співвідношення між брендами (див.табл.5.13). 

Таблиця 5.13 

Динаміка ринкових сегментів в рамках  торгового конфлікту «Apple» та КНР 

[260,185] 

Бренд 

Кількість 
проданих 

смартфонів       
(2 квартал 

2015) 

Загальна доля 
ринку                      

(2 квартал 2015) 

Кількість 
проданих 

смартфонів       
(2 квартал 2014) 

Загальна доля 
ринку                       

(2 квартал 2014) 

Samsung 73.2 млн. 21.7% 74.9 млн. 24.8% 

Apple 47.5 млн. 14.1% 35.2 млн. 11.7% 
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Huawei 29.9 млн. 8.9% 20.2 млн. 6.7% 

Xiomi 17.9 млн. 5.3% 13.8 млн. 4.6% 

Lenovo 16.2 млн. 4.8% 15.8 млн. 5.2% 

Інші вироб. 152.5 млн. 45.2% 142.2 млн. 47.1% 

 

Як ми бачимо з таблиці, з 2014 по 2015 рік доля «Apple» зросла  на 

2.4%. В свою чергу доля «Samsung»  впала на 3.1% . Також зросли позиції 

молодих виробників «Huawei» та «Xiomi», проте тільки «Apple» та 

«Samsung» змагаються між собою за лідерство в преміум сегменті.  2014 рік 

став най успішнім для «Apple» на китайському ринку, продажі компанії 

виросли в середньому на 6 мільйонів в кожному із кварталів порівняно за 

аналогічними кварталами за попередній рік. Для «Samsung» же рік видався 

провальним. Лідер китайського ринку втратив свої позиції в преміум 

сегменті через однотипний та непривабливий дизайн. Більшість експертів 

всерйоз заговорили про майбутнє можливе лідерство «Apple» на ринку 

піднебесної. Проте далі ситуація для «Apple» почала складатися не так вдало. 

У справу втрутився уряд КНР.  Спочатку від продукції «Apple» відмовився 

уряд, назвавши товари з Америки загрозою національної безпеки країни. 

Ситуація у владі перекинулася і на ринок, де компанія зазнала значних 

утисків, що поступово призвело до падіння продажів.  Загалом за 2015 рік 

продажі «Apple» в Китаї впали на 26% порівняно с попереднім роком. В кінці 

2015 відбувся гучний скандал, коли у пресі з’явилися матеріали, що 

китайські спецслужби протягом тривалого часу намагалися отримати доступ 

до початкового коду операційних систем IOS та OSX. Як тільки скандал 

набув розголосу, китайський уряд заблокував сервіси «Apple» - iBookstore та 

iTunes Movies. Заблокування сервісів уряд пояснив, спираючись на новий 

закон, який було прийнято в цьому році – згідно з ним сервера сервісів 

закордонних країн, які розміщують контент на території  КНР, мають 

розташовуватися на території  КНР, проте особистий фактор в даному 

питанні ніхто не відміняв [260]. 
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Зараз блокування сервісів призводить до втрати інтересу до продукції 

«Apple»  з боку споживачів, що безсумнівно йде на руку як основному 

конкуренту «Samsung» так і усім китайським виробникам. Китайці обирають 

власну більш дешеву продукцію. Лідерство «Apple» на ринку Китаю було 

невигідне КНР, як з точки зору підтримки власного виробника, так і з точки 

зору політичного ‒ лідерства Америки. Останньою подію в протистоянні 

стала відмова уряду КНР визнати виключне право «Apple» на використання 

назви «iPhone». П’ятого травня суд дозволив китайському виробнику 

жіночих сумок використовувати дану назву для свого товару. На даний 

момент конфлікт знаходиться у стані очікування.  «Apple»  боїться відкрито 

реагувати на всі на нападки з боку уряду Китаю, оскільки занадто зацікавлені 

в просуванні на китайському ринку. Проте поступова ескалація конфлікту з 

боку КНР, може призвести до повного ембарго на продукцію з що в свою 

чергу може призвести до серйозних контр дій у відповідь з боку Америки. 

 Визначення структури кластерів за допомогою методу кластерізації 

показує класифікаційну структуру кожного з новоутворених кластерів, однак 

визначення розбіжностей між кластерами за досліджуваними категоріями цей 

підхід не дозволяє. Проте дуже важливо прослідкувати відстань між 

кластерами для більш точного визначення їх розбіжностей. Для вирішення 

даного наукового завдання підходить інший метод кластеризацїі, метод к-

середніх. Графічне зображення результатів аналізу дозволяє зробити 

висновок про високий рівень дистанцій об’єктів , що зображені на рис.5.6. 
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Рис.5.6. Конфігурація дистанцій кластерних утворень за методом к-середніх 

 

Як видно з рисунку конфігурація дистанцій кластерних утворень 

досить велика, що дозволяє стверджувати про низький рівень переходу країн 

за одного до іншого кластерів.  

Отже, в процесі визначення діяльності та значення міжнародних 

організацій в регулюванні економічних конфліктів на основі кластерного 

аналізу було  обґрунтовано переконливі результати, що характеризуються 

високою достовірністю та науковою новизною.  Так на основі дендограми 

кластеризації за підходи до формування системи заходів державного 

регулювання цією сферою виявлено три групи кластерів. 

Перший кластер інтеграційно-орієнтованих країн,  де формування 

системи заходів державного регулювання акцентують увагу на інтеграційній 

природі експорту, членстві у ООН, використанні регіональних 

спеціалізованих установ де і лобіюються інтереси. Другий кластер 

регіонально орієнтованих країн, де формування системи заходів державного 

регулювання акцентує увагу на двосторонніх відносинах, в наслідок 

переважання, торгових конфліктів з країнами першого кластеру, які 

намагаються перетягнути торгові суперечки до регіональних судових органів 

де вони мають значне лобі. Третій кластер країн агресорів. Країни третього 

кластеру, акцентуючи увагу на діяльності міжнародних організації здатні 

доводити торгові війни до вкрай тяжких наслідків завдяки монопольному 

положенню в ООН та регіональних інтеграційних угрупованнях. В таких 

умовах вектор розвитку державного управління в сфері вирішення торгових 

конфліктів для України має формуватись саме на засадах країн першого 

кластеру з акцентом на просуванні у СОТ. В таких умовах аналіз стратегій 

використання процесуальних механізмів СОТ з урегулювання торгових 
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суперечок та огляду комерційних політик країн-членів для формування дієвої 

системи державного регулювання має значний інтерес та фактичну 

важливість з огляду на новітні процеси трансформації держаного управління 

в Україні. 

 

5.3. Процедури СОТ та можливості державного регулювання 

діяльності міжнародних та національних корпорацій в умовах 
міжнародних економічних конфліктів 

 

Створення Світової організації торгівлі (СОТ) можна розглядати як 

один з яскравих проявів процесу глобалізації світового господарства, що 

супроводжується, зокрема, передачею функцій з розробки та застосування 

заходів у сфері регулювання зовнішньої торгівлі окремих країн 

багатостороннім структурам з метою упорядкування та лібералізації в 

інтересах сприяння розвитку взаємовигідного міжнародного економічного 

співробітництва та більш повного використання його переваг. Лібералізація 

міжнародної торгівлі, поряд з перевагами, в умовах нерівномірності розвитку 

національних ринкових господарств, розширення позицій ТНК, поширення 

несумлінної комерційної практики і впливу інших факторів, посилює ризики 

і створює загрози вітчизняним товаровиробникам і споживачам. Тому 

одночасно потрібно вдосконалення регулювання зовнішньої торгівлі,  

формування системи заходів комерційної та економічної дипломатії на 

основі міжнародних організацій, а саме СОТ, як провідної економічної 

організації світу. Це найбільшою мірою відповідає вдосконаленню 

регулювання торгівлі на багатосторонньому рівні. СОТ, документи якої 

зосереджують в єдиному комплексі узгоджені країнами-членами (на них 

припадає 95% світової торгівлі) заходи щодо лібералізації та заходи по 

регулюванню торгівлі, розглядає як оптимальне рішення проблеми 

державного регулювання вирішення економічних конфліктів на основі 
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співпраці з міжнародними організаціями, особливо якщо врахувати, що 

правова система СОТ ними постійно доповнюється і оновлюється . 

СОТ вимагає детального вивчення всіх цих заходів для оволодіння 

технологією їх застосування в цілях розвитку експорту та захисту 

внутрішнього ринку від неякісного або надмірного імпорту, для поглиблення 

міжнародної спеціалізації та інтернаціоналізації економіки, протидії її 

криміналізації. В таких умовах розробка підходів до використання 

процесуальних механізмів СОТ з урегулювання торгових суперечок та 

огляду комерційних політик країн-членів має значний інтерес та практичну 

цінність [104,162,43,39,152,37,11,159,74]. 

На сьогодні система державного регулювання запобіганні 

економічних конфліктів має фрагментарний характер. Також слід 

підкреслити, що функціонування системи державного регулювання на основі 

співпраці із СОТ, пов'язано з певними формальними вимогами, перш за все, в 

забезпеченні достатньої відкритості внутрішнього ринку України для 

конкуренції іноземних постачальників товарів. Інакше кажучи, 

недискримінаційний доступ до ринків країн-членів СОТ надається як би «в 

обмін» на доступ товарів цих країн інших держав СОТ.  

Однак разом з цим, трансформація технологій, специфіка соціальних, 

економічних та політичних умов розвитку сучасного світового 

співтовариства впливають на характер та особливості ведення сучасних 

торговельних війн. Провідні країни світу виділяють на  заходи комерційної 

дипломатії значні бюджети, що дає їм змогу тримати мільйонні армії лобістів 

як в міжнародних організаціях та і державних монополіях. В цих умовах 

конфлікт двох або кількох таких країн, пов’язаних з іншими подібними 

країнами різними угодами та союзами, може автоматично перетворитися на 

глобальну війну. Тому виникла потреба пошуку безпечнішого засобу 

вирішення конфліктних ситуацій, що не призведе до негативних глобальних 

наслідків. Таким засобом стала гібридна торгова війна, що являє собою 
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комбіноване, інтегроване політичне та економічне протистояння у вигляді 

без статусного, часто прихованого конфлікту [202]. 

Серед ключових складових новітньої концепції торгових війн 

зазначається збільшення ролі дипломатичних методів тиску на противника, 

насамперед за допомогою політичних, економічних і гуманітарних елементів. 

Інформаційна складова визначалася як основа діяльності на всіх етапах 

конфлікту від його підготовки до постконфліктного періоду. Загалом 

складові частини новітніх торгово-економічних конфліктів представлено на 

рис.5.7. 
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Рис.5.7. Інструменти новітніх форм торгово-економічних конфліктів [180] 

 

Як свідчать інструменти новітніх торгово-економічних конфліктів,  

торгові конфлікти давно вийшли за рамки державних зовнішньо 

торговельних політик та на національному рівні вони вирішуються досить 

складно. В таких умовах є актуальною розробка підходів до використання 

процесуальних механізмів СОТ з урегулювання торгових суперечок та 

огляду комерційних політик країн-членів.  

Механізм вирішення суперечок, застосовуваний в рамках Світової 

організації торгівлі (СОТ), - важливий елемент сучасної міжнародної 

торговельної системи. За оцінкою самої організації, він вносить досить 

серйозний вклад в забезпечення стабільності світової економіки. Створений 

за результатами Уругвайського раунду Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 

(ГАТТ), він ґрунтується на єдиних правилах для всіх учасників, незалежно 

від їх політичного впливу та економічної потужності. З моменту формування 

СОТ країни досить часто зверталися до цього механізму. Так, вже станом на 

початок 2015 р. було зареєстровано: 780 звернень для консультацій, 531 

доповідь третейських груп за підсумками розглядів, 126 доповідей 

Апеляційного органу. До цього часу ще 123 спори перебували на стадії 

розслідування. Станом на кінець вересня 2015 року в СОТ було 

зареєстровано 1369 суперечок, на 20-серпня 2007 р. Протягом всього терміну 

існування СОТ найбільш активними учасниками спорів є США, Канада і 

Європейський союз. Однак країни, що розвиваються все частіше звертаються 

до даного механізму.  Ще в рамках попередника СОТ – ГАТТ, 47 в ст. XXIII 

цієї угоди була закладена можливість врегулювання торговельних суперечок, 

згідно з якою опоненти могли самостійно врегулювати питання, пов'язані з 

тим, що заходи, які застосовуються однією з них, ведуть до погіршення умов 

доступу на ринок [203]. Також опоненти могли направляти свої скарги до 

робочих груп, а пізніше - в групи експертів, які давали рекомендації з 

приводу того, як повинен був вирішуватися спір [181]. 
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Це, в кінцевому рахунку призвело до формалізації процесу вирішення 

спорів, та започаткування правил і процедур, в рамках яких повинні діяти 

його учасники і самі третейські групи. Останні повинні були визначати, чи 

діє сторона відповідно зі своїми зобов'язаннями чи ні, і чи мало місце 

погіршення умов доступу на ринок. Протягом 70-80-хх років в системі 

відбулися істотні зрушення, сфера компетенції третейських груп 

розширилася, і вони стали брати участь також і в інтерпретації положень 

ГАТТ. Нові принципи були зафіксовані в Токійському раунді ГАТТ (1973-

1979 рр.). Важливим кроком у розвитку механізму вирішення спорів 

послужило створення юридичного  відділу в секретаріаті ГАТТ, який надавав 

підтримку третейським групам. Більш того, так як члени третейських груп 

вибиралися за принципом «ad hoc4»1 юристи секретаріату ГАТТ 

забезпечували спадкоємність і «інституційну пам'ять». Розглядаючи подібну 

практику як явище в цілому позитивне, слід відзначити, що допомога в 

підготовці звітів третейським групам могла супроводжуватися впливом на 

позицію останніх. Крім того, слід зазначити досить серйозні проблеми, що 

виникають при прийнятті рішень. Так, нерідко можна було спостерігати 

затягування процесу на різних етапах його проведення. Зокрема, створення 

групи експертів могло бути блоковано стороною, до якої пред'являлися 

претензії. Призначення членів третейських груп могло проходити протягом 

досить тривалого періоду часу (кілька місяців), а винесення рішення - 

затягнутися на досить довгий термін (більше двох років). У сторін не було 

можливості подавати апеляцію, а доповідь групи експертів підлягала 

впровадженню, тільки якщо досягався консенсус серед країн, присутніх на 

його затвердженні. Іншими словами, сторона, що програла мала можливість 

накласти вето на рішення, прийняте не на її користь [202]. Відсутність 

визначеності в тому, що доповіді будуть прийняті, вважалася серйозним 

недоліком цієї системи, і країни зверталися до третейських груп ГАТТ досить 

                                         
1 Ad hoc (лат.) - «До випадку»: спеціальний, влаштований для даної мети, для даного випадку 
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рідко.  Загалом формальні риси системи врегулювання суперечок СОТ 

представлено на рис.5.8. 

Як видно з рисунку характерні риси системи врегулювання суперечок 

СОТ полягають у наступному. По-перше, концепція анулювання вигод і 

переваг є центральною в системі врегулювання суперечок в рамках СОТ і 

встановлює презумпцію того, що порушення правил тягне несприятливі 

наслідки для інших членів. У таких випадках член, на якого подана скарга, 

повинен спростувати скаргу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Способи врегулювання торгових суперечок 

Двосторонні консультації - дозволяють сторонам вносити 

ясність в факти справи, що розглядається, уточнити факти, 
окреслити позиції, усуваючи, таким чином, спотворення і 

встановлюючи дійсну сутність справи, що розглядається. є 
найбільш прийнятний шлях вирішення спору. 

Приниципи системи врегулювання суперечок СОТ 

Погоджувальна процедура і посередництво - пропонуються 
главою СОТ, можуть бути розпочаті і припинені на етапі 
консультацій або після створення групи, але тільки з згоди сторін 

Судове рішення, включаючи арбітраж. згідно ДРС судове рішення 
може бути винесено групою експертів (статті 6-16 ДРС) або арбітражем 
(статті 25 ДРС). За винятком арбітражу, прохання про створення групи 
експертів не буде задоволена, поки не будуть проведені консультації або 
спроби провести консультації не виявляться безуспішними. 

Концепція анулювання вигод і переваг Взаємоприйнятні рішення 

Скасування несумісних заходів Заборона односторонніх дій 

Ефективність вирішення спорів 

Методологічні підходи до регулювання торгових суперечок в 
системі СОТ 
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Рис.5.8. Методологічні підходи до регулювання торгових суперечок в системі 

СОТ [202,260] 

 Якщо встановлено, що міра анулює, або ускладнює досягнення цілей 

відповідною охопленою угодою, не порушуючи його, то зобов'язання 

усунути цю міру, не виникає. По-друге, взаємоприйнятні рішення ‒ система 

заохочує рішення, прийняті за взаємною згодою, сумісні з угодами СОТ, і 

сприяє тому, щоб сторони розробляли взаємоприйнятні рішення навіть коли 

справа представлена на розгляд третейською групою. По-третє, відповідність 

угодами СОТ ‒ рекомендації та рішення ОРС приймаються відповідно 

правами і зобов'язаннями членів, що випливають з Угоди про СОТ. По-

четверте, скасування несумісних заходів ‒ при відсутності 

взаємоприйнятного рішення, перша мета системи врегулювання суперечок, 

як правило, полягає в тому, щоб забезпечити скасування вжитих заходів, 

якщо вони несумісні з Угодою про СОТ [180]. 

По-п’яте, заборона односторонніх дій. Домовленості про 

врегулювання суперечок сприяють застосуванню багатосторонньої системи 

врегулювання суперечок замість використання принципу однобічності в 

питаннях врегулювання торговельних конфліктів: «Якщо члени прагнуть 

отримати відшкодування в разі порушення ... вони вдаються до правил і 

процедур цієї Домовленості і твердо їх дотримуються. У таких випадках 

члени не повинні приймати рішення про те, що порушення мало місце ... 

інакше як шляхом врегулювання суперечок відповідно до правил і процедур 

цієї Домовленності. По-шосте, ефективність вирішення спорів Для 

ефективного функціонування СОТ і збереження належного балансу між 

правами і зобов'язаннями членів СОТ необхідно невідкладне надійне і 

ефективне врегулювання [185]. 

Однак такі задекларовані принципи як свідчить досвід не 

спрацьовували і необхідність подальшої реформи механізму вирішення 

спорів була очевидною для всіх договірних сторін.  
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В її основі лежить Домовленість про правила і процедури 

врегулювання спорів (ДРС). Вона засновує Орган з вирішення спорів (ОРС), 

який має повноваження створювати групи експертів, приймати звіти груп і 

Апеляційного органу, контролювати виконання рішень і рекомендацій і 

вирішувати припинення дій та інших зобов'язань, які випливають з угоди. 

Постійно діючий Апеляційний орган став нововведенням у порівнянні з 

ГАТТ. Таким чином, групи експертів і Апеляційного органу відповідають за 

вирішення спорів за всіма угодами СОТ, в тому числі і по самій ДРС. 

Секретаріат СОТ надає підтримку діяльності ОРС і третейських груп. Слід 

відзначити, що ні приватні особи, ні компанії не мають безпосередній  доступ 

до МРС. Брати участь в суперечках можуть тільки країни ‒ члени організації, 

але ініціювати суперечки повинні національні компанії. Як правило, 

міжнародні торгові суперечки починаються з скарги вітчизняної галузі до 

спеціального уповноваженого органу в національному уряді на погіршення 

умов для бізнесу як наслідок зміни торгового режиму іноземної держави 

[245,260]. Однак далеко не кожна скарга доводиться до формальної 

юридичної процедури. По-перше, країною повинно бути прийнято 

принципове рішення про ініціювання спору. Перед цим їй потрібно чітко 

уявляти собі, що вона отримає в разі свого виграшу або програшу. Можливо, 

оскаржуючи заходи країни-члена, що знаходяться в протиріччі з рішеннями 

СОТ, країна ініціатор розслідування, вигравши суперечку, ризикує 

опинитися ситуації відповідача за аналогічними судовими справами.  

По-друге, уряд може вирішити, що проблема не варта витрачених 

зусиль. По-третє, перш ніж доводити справу до суду, виходячи з положень 

ДРС, країна ініціатор зобов'язана провести консультації зі стороною, яка 

порушує положення СОТ. Гострі питання можуть бути врегульовані вже на 

цій стадії. Це дозволяє не відволікати значні фінансові та людські ресурси на 

ведення справи. Якщо сторонам не вдається досягти компромісу шляхом 

переговорів, країни звертаються до механізму вирішення спорів, 

сформульованому в ДРС. Дуже важливою є та обставина, що в домовленості 
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встановлені чіткі часові рамки  на кожен з етапів судової процедури. Це дає 

чіткі орієнтири всім учасникам спору, що запобігає його зайве затягування. 

На рис. 5.9. представлені основні фази цього процесу. Зупинимося на 

розгляді зазначених на рис. 5.9 елементів судової процедури більш детально. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.9.Мінімальні тимчасові рамки розгляду торгового спору в Світовій 
Організації Торгівлі2 

                                         
2 Складено на основі: Understanding the WTO: Settling Disputes (http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/ 
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Розглянемо більш детально основні етапи розгляду торгового спору в 

Світовій Організації Торгівлі. По-перше, консультації. Запит про їх 

проведення подається країною позивачем, він реєструється в ОРС, а інші 

країни - члени СОТ, які мають «істотний торговий інтерес» в розглянутому 

питанні, також можуть взяти участь в консультаціях, але конфіденційно. У 

разі, якщо протягом 60 днів компроміс не знайдено або в консультаціях з 

країною відповідачем відмовлено, починається створення третейської групи 

[202]. 

Створення групи експертів (третейської групи). Рішення про 

створення ТГ приймається ОРС після отримання заявки з боку держави 

ініціатора спору. Після цього виникає необхідність вибору її членів (три 

людини). Він здійснюється шляхом консультацій між сторонами спору і 

представниками секретаріату СОТ, який представляє список кандидатів, що 

складається з кваліфікованих фахівців в сфері торговельної політики - 

представників урядових і неурядових організацій. Сторони спору повинні 

затвердити склад ТГ. Якщо він не затверджений протягом 20 днів з моменту 

її створення, будь-яка зі сторін може звернутися до генерального директора 

СОТ, який сформує ТГ. У цьому випадку сторони не мають права відхиляти 

запропоновані кандидатури. У багатьох угодах СОТ є положення щодо більш 

глибокого включення країн, що розвиваються в міжнародну торговельну 

систему. Такий підхід знайшов відображення  ДРС в частині призначення 

членів ТГ. Так, згідно зі ст. 8.10 ДРС, якщо в суперечці бере участь країна, 

що розвивається, то на її вимогу одним з членів ТГ може стати представник 

цієї групи країн. Якщо не передбачено інше, то ТГ мають стандартне коло 

повноважень, яке, як правило, полягає в наступному: вивчити обставини 

справи в світлі відповідних угод і надати ОРС доповідь з рекомендаціями, 

який і допоможе йому прийняти остаточне рішення [202].  

                                                                                                                                   
tif_e/disp1_e.htm). 
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Група експертів після консультацій зі сторонами спору має право 

виробити власну процедуру його дозволу. Однак ДРС прописує стандартну 

схему, якої найчастіше і дотримуються. Процес включає в себе перші і другі 

слухання. Група експертів приймає письмову заяву від країни позивача, 

країни відповідача і третьої сторони3. ТГ може задавати питання сторонам і 

отримувати письмові відповіді. З моменту створення ТГ до других слухань 

проходить близько чотирьох місяців. Подання звіту спеціальної групи 

складається з декількох етапів. Спочатку протягом 24 тижнів після других 

слухань ТГ доводить до сторін «описову частину» доповіді. Вона являє 

собою огляд фактів і аргументів, зроблених в ході розгляду спору. Сторони 

мають можливість відправити свої коментарі в ТГ по приводу цієї частини. 

Після їх аналізу цим країнам відправляється попередній звіт. Він містить 

висновки ТГ і їх обґрунтування. Сторони також мають можливість 

відреагувати на отриману інформацію. Після цього ТГ випускає остаточний 

варіант доповіді, в якому також містяться коментарі щодо зауважень, 

зроблених з приводу попередньої версії. У разі, якщо буде визначено, що 

сторона застосовує заходи, які не відповідають угодам СОТ, їй пропонується 

привести їх у відповідність з її правилами. Ухвалення доповіді робочої групи 

має відбутися протягом 60 днів після того, як вона буде доведений до членів, 

крім випадку, якщо якась із сторін суперечки офіційно не повідомить ДСБ 

про своє рішення подати апеляцію, або якщо ДСБ не вирішить, на основі 

консенсусу, не брати доповідь. Сторони спору мають право повною мірою 

брати участь в розгляді звіту групи експертів в ОРС, і їх думки повинні бути 

повністю зафіксовані. 

Апеляція (якщо країна, що програла в суперечці вважає це 

необхідним) направляється в постійно діючий Апеляційний орган (АТ), який 

складається з семи осіб, що призначаються на чотирирічний термін ОРС. По 

кожній апеляції одночасно, але засідають три члена АТ. Вони також готують 

                                         
3 Крім учасників спору, в розгляді можуть брати участь так звані треті сторони 
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доповідь, на яку відводиться 60 (виняткових обставин 90) днів. 

Впровадження. Протягом 30 днів з моменту прийняття звіту сторона, що 

програла повинна повідомити ДСБ про свої плани по впровадженню 

положень доповіді відповідно до положень СОТ «протягом розумного 

періоду часу». Якщо сторона не в змозі змінити запобіжний, вона може 

провести переговори про надання компенсацій країні позивачеві. У разі, 

якщо вони не привели ні до якого результату, сторона, яка перемогла в 

суперечці, може звернутися до ДСБ за дозволом ввести відповідні кроки. 

Таким чином, в СОТ вироблена процедура, яка повинна забезпечувати 

справедливий підхід до врегулювання суперечок, що базується на правилах і 

нормах.  Однак при застосуванні цього механізму на практиці виявляється 

цілий ряд «вузьких місць». На основні аналізу недосконалості законодавства 

та правозастосування, на які вказують багато дослідників, що займаються 

цим питанням, слід систематизувати проблеми, що виникають в процесі 

реалізації ДРС, більш детально [202,180,181,185,245]. 

По-перше, це проблема відстоювання країнами, що розвиваються 

своїх інтересів. Як уже зазначалося, формально доступ до механізму 

вирішення спорів мають всі країни - члени організації. Однак дані табл. 4.10 

наочно демонструють, що країни що розвиваються вдаються до судового 

розгляду значно рідше, ніж розвинені країни. Тільки  двадцять одна скарга в 

період з 2000 по 2015 рр. надійшла від країн, що входить до групи найменш 

розвинених. Такі держави часто просто не можуть собі це дозволити в силу 

як фінансових обставин (процедура розгляду досить дорога), так і 

відсутность професійних фахівців, які в змозі вести подібні справи. 
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Рис.5.10. Кількість позивів до СОТ в рамках торгових спорів за 2012-2017 рр. [180] 

По-друге, участь країни в суперечці в якості відповідача. Член СОТ 

може не ініціювати розгляд в разі, якщо він не в змозі (або не хоче) нести на 

собі його тягар. Однак в умовах, коли країна (в тому числі, що розвивається) 

виступає в якості відповідача, вона зобов'язана «прийняти виклик», 

незалежно від бажання брати участь в процесі і наявності у неї необхідних 

для цього фінансових і людських ресурсів. Проте слід зазначити, що жодна 

процедура в СОТ не була збуджена проти держав групи найменш 

розвинених.  

По-третє, необхідність проведення консультацій. Не викликає 

сумнівів, що країни, які звертаються до консультацій, можуть вирішити 

проблему, не вдаючись до судового розгляду. Однак в більшості випадків до 

моменту початку процедури, прописаної в ДРС, сторони вже вичерпують  

можливості домовитися. Тому на практиці консультації часто не виконують 

ті задачі, які на них покладені.  

По-четверте, проблеми існують також при оформленні заявки про 

створення третейської групи. Як уже зазначалося, вона подається в письмовій 

формі. У ній необхідно вказати, чи проводили консультації, визначити 

специфічні риси існуючої проблеми і дати короткий виклад правової основи 

для скарги, достатньої для чіткого уявлення проблеми. Проте, якщо питання 

не було сформульовано в заявці про створення ТГ, його не можна підняти в 

ході розгляду. Однак очевидно, що не всі ймовірні варіанти розвитку подій 

можна визначити заздалегідь. Таким чином, не завжди зрозуміло, наскільки 

детально повинна бути написана заявка про створення групи експертів, для 

того щоб бути впевненим, що проблема буде розглянута всебічно. 
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По-п’яте, ініціювання спору країною, яка не має торгового інтересу в 

даному питанні. Вже зазначалося, що розгляд починається, як правило, зі 

скарги національної галузі, яка зазнає труднощів при здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій. Таким чином, країна, виносять суперечку в 

СОТ, відстоює свої інтереси, захищаючи місцевих виробників. Проте в США 

був створений прецедент, коли країна, яка не експортером продукції, 

ініціювала разом з Гондурасом, Мексикою, Гватемалою, Еквадором і 

Панамою розгляд проти Європейського союзу з приводу імпорту, продажу і 

доставки бананів4. Як обгрунтування своєї позиції США виклали ідею про те, 

що в майбутньому вони, можливо, і стануть експортером цього виду 

продукції і хочуть підготувати для себе сприятливий грунт. У підсумку 

позиція США була визнана обґрунтованою. 

По-шосте, участь співробітників Секретаріату СОТ в підготовці 

доповідей третейських груп. Певні нарікання викликає і та обставина, що 

членам групи експертів доповіді допомагають готувати працівники 

секретаріату цієї організації. Незважаючи на те що їх внесок стосується в 

основному описової частини документа, все одно виникають питання, 

пов'язані з тим, наскільки незалежною буде ця доповідь [202]. 

По-сьоме, національність членів групи експертів і Апеляційного 

органу. При вирішенні міжнародних суперечок досить чутливим моментом є 

національність тих фахівців, які розглядають справу, так як приналежність до 

тої чи іншої держави може зіграти свою роль. У СОТ, при формуванні списку 

третейських груп, цьому питанню приділяється значна увага, і країни можуть 

вплинути на склад їх учасників. З одного боку, така практика є досить 

вдалою, з іншого - вважається, що члени ТГ повинні давати свої рекомендації 

виходячи з норм і правил СОТ, а не якихось інших обставин. Що ж 

стосується постійно діючого Апеляційного органу, то країни не можуть 

впливати на його склад. Це означає, що при певних обставинах представник  

                                         
4 Disputes DS158, DS27, DS16. European Communities — Regime for the Importation, Sale and Distribution of 
Bananas (http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/f). 
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певної країни буде брати участь в розгляді апеляції у справі, громадянином 

якої він є. Тому не позбавленою підстав може вважатися думка, що позиція 

члена Апеляційного органа в цьому випадку може виявитися трохи 

упередженою. 

По-восьме, часові рамки впровадження рішення ОРС. Досить багато 

проблем виникає з впровадженням рішення, що виноситься ОРС. Країна 

повинна зробити це негайно або «протягом розумного періоду часу». У той 

же час не цілком зрозумілі конкретні рамки цього періоду. Виникає ризик 

того, що країна, якій наказано усунути певні заходи, які суперечать одному 

або декільком угодам СОТ, буде навмисно затягувати цей процес. Так, в уже 

згадуваній «банановій» суперечці Європейський союз затягував 

впровадження заходів, запропонованих ОРС. Це змусило сторони, які 

ініціювали суперечку, знову звернутися до МРС, після чого для ЄС було 

визначено термін в 15 місяців для усунення практики імпорту бананів, яка 

суперечить правилам СОТ5. Ще одна важлива обставина проявляється в 

практиці застосування МРС: тимчасові  рамки перегляду спору часто 

виходять за межі графіка, встановленого ДРС6. В середньому на вирішення 

спорів в СОТ йшло 34 місяці замість передбачених 15. 

По-дев’яте, визначення розміру компенсацій необхідного в разі 

неможливості усунення заборонених заходів. Компенсація не виражається в 

якихось фінансових зобов’язаннях щодо галузі країни позивача, зі скарги 

якої і почалося розслідування. Країна відповідач повинна зробити додаткові 

кроки в якихось інших сферах. Що це будуть за сфери і наскільки серйозно 

відбудеться відкриття ринків - необхідно вирішувати на додаткових 

переговорах, які не проходять гладко. Питання надання додаткових поступок 

важливе не тільки з зовнішньоекономічної точки зору. Держава ризикує 

зіткнутися з опозицією всередині країни зі сторони тих галузей, з яких цей 

                                         
5 WTO Dispute Settlement: A New International Judicial Process. Certificate in Commercial Diplomacy. Course 
Modules. Ottawa, 2006. P. 15. 
6 Так, на дозвіл вищезгаданого «бананової» справи знадобилося 108 місяців. 
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захист знімається, що може призводити до конфліктів бізнесу і влади, з 

одного боку, і представників різних секторів бізнесу ‒ з іншого. Національні 

фірми не завжди захочуть миритися з тим, що їх позиції обмежують в 

інтересах інших вітчизняних компаній. 

По-десяте, ініціювання свідомо програшного спору. Таке можливо в 

разі, якщо уряд країни знаходиться під сильним тиском національного лобі, 

незадоволеного тими чи іншими заходами торгової політики, з якими вони 

стикаються за кордоном і які в повному обсязі відповідають вимогам СОТ. 

Уряд може продемонструвати свою лояльність бізнесу, почавши справу, а 

потім, програвши, послатися на неможливість задоволення їх запиту в зв'язку 

з рішенням ОРС. В принципі така практика може мати право на існування. 

Однак в таких випадках  країна відповідач, змушена брати на себе витрати по 

веденню спору (так як країни самостійно несуть усі витрати, пов'язані з 

веденням спору, незалежно від його результатів). (див. рис.5.11). 
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Рис.5.11. Систематизація проблем, що виникають в процесі реалізації 

процедури врегулювання спорів СОТ для країн, що розвиваються  

 

 

Слід зазначити, що сама СОТ в курсі тих обставин, які викликають 

нарікання при застосуванні ДРС. Таким чином, очевидно, що рішення в 

організації приймаються країнами членами асиметрично. Саме від країн 

першого світу залежить, за якими правилами вирішуватимуться суперечки 

між ними та іншими категоріями країн. 

Незважаючи на вищевказані проблеми, механізм вирішення спорів у 

СОТ працює. Країни, що розвиваються які приєдналися до СОТ поступово 

вчаться застосовувати його механізми для відстоювання своїх інтересів. Так, 

наприклад, Китай відразу ж спочатку приєднання активно брав участь в 

суперечках в якості третьої сторони, що дало змогу більш глибоко вивчити 

елементи процедури емпірично. Ключовим моментом успішної роботи цього 

механізму є та обставина, що багато сторін, програвши справу, прагнуть по 

можливості виконати рішення ОРС. Це випливає з розуміння усіма країнами 

- членами СОТ того факту, що система вирішення спорів буде ефективно 

функціонувати тільки в тому випадку, якщо всі учасники гратимуть за 

правилами. Як наслідок, навіть політично і економічно потужні гравці, такі 

як США, Канада, Європейський союз, усувають заходи, по застосуванню 

яких вони програли.   

Однак для українських реалій державного регулювання  запобігання 

економічних конфліктів на основі процесуальних механізмів СОТ перш за 

все потрібна імплементація міжнародних стандартів шляхом імпорту 
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інституцій, так як аналізовані країни, що користуються процесуальними 

механізмами СОТ у своєму роді захищені на двох рівнях. По-перше, це 

регіональні судові органи, які захищають експортерів у дрібних та середніх 

за своєю вартістю суперечках, а також СОТ де вони мають значне лобі. В 

таких умовах існує нагальна потреба саме розробки нової концепції 

державного управління  комерційною та економічною дипломатією в Україні 

так як у порівнянні з країнами першого світу Україна навіть немає 

аналогічних державних інституцій, які могли б кваліфіковано лобіювати 

інтерни на міжнародному рівні. 
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ВИСНОВКИ 

1. В ході узагальнення імперативів механізму державного 

регулювання на сучасному етапі обґрунтовано, що новий технологічний 

виток, що пов'язаний з революцією інформаційних технологій зумовив різку 

зміну суспільної поведінки, яка проявляється у зміні підходів до управління 

корпораціями та управління державою значно більше, ніж промислова 

революція перетворила аграрне суспільство. Глобалізація різко розділяє світ 

на потужні і маргінальні країни. Новітні системи державного управління, як 

видається, допомагають деяким країнам мати набагато більше переваг, ніж 

іншим. Глобальні сили проникають на всіх рівнях державного управління, 

національна або місцева політика в конкретній країні часто має глобальні 

наслідки, які перетинають національні кордони, з іншого. Важливим виміром 

зазначених процесів стає інтеграція органів державного управління в 

глобальну систему міжнародних інституцій яка забезпечує та координує 

більшість суспільно-економічних відносин. Глобалізація забезпечує більшу 

свободу  вибору для низького рівня влади через революцію інформаційних 

технологій. Для залучення інвестицій або просування торгівлі органи влади 

безпосередньо працюють з іноземними урядами і великими корпораціями і 

тим самим створюють більше робочих місць і стимулюють місцеву 

економіку.  Періодизація імперативів механізму державного управління на 

сучасному етапі свідчить, що глобальні сили вимагають фундаментальних 

змін в соціальних, економічних, політичних і адміністративних системах у 

всіх країнах. Національні бюрократії реагують по-різному на глобальні сили, 

в той час як міжнародна обстановка все більше впливає на національну 

бюрократію. 

2. Систематизуючи теоретичні підходи до механізмів державного 

регулювання в системі глобальних інститутів в сфері міжнародної діяльності 

корпорацій доведено, що найбільш релевантними в контексті застосування 

інструментів з боку органів державної влади є  наступні. По-перше, це 

продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО ООН) 
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спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка веде міжнародні 

зусилля з подолання голоду. По-друге, це міжнародна організація праці ООН 

(МОП ООН). МОП є міжнародною організацією, відповідальною за розробку 

та контроль за міжнародними трудовими стандартами. Це єдине 

"тристороння" агенція Організації Об'єднаних Націй, яка об'єднує 

представників урядів, роботодавців та працівників для спільної розробки 

політики та програм, спрямованих на сприяння гідній праці для всіх. Ця 

унікальна організація дає МОП перевагу в отриманні знань "реального світу" 

про зайнятість та роботу. По-третє,  світова продовольча програма ООН 

(МПП ООН).  ВПП є похідною продовольчої допомоги системи Організації 

Об'єднаних Націй. Продовольча допомога є одним із багатьох інструментів, 

які можуть сприяти продовольчої безпеки, яка визначається як доступ до всіх 

людей у будь-який час до їжі, необхідної для активного та здорового способу 

життя. По-четверте, це  WIPO ‒  глобальний форум з питань інтелектуальної 

власності, політики, інформації та співпраці. Є самофінансовим агентством 

Організації Об'єднаних Націй, що налічує 189 держав-членів. Місія цієї 

інституції полягає в тому, щоб керувати розвитком збалансованої та 

ефективної міжнародної системи інтелектуальної власності (ІВ), яка дає 

можливість інновацій та творчості на благо всіх. Мандат, на керівні органи та 

процедури визначені в Конвенції інституції. Договір про патентну 

кооперацію (PCT) допомагає заявникам шукати патентний захист на 

міжнародному рівні за своїми винаходами, допомагає патентним відомствам 

приймати рішення про видачу патентів та полегшує доступ громадськості до 

великої кількості технічної інформації, що стосується цих винаходів. 

3. В процесі обґрунтування імперативів економічної дипломатії 

держави в умовах глобалізації виявлено основні риси сучасної економічної 

ситуації і розвитку економічної дипломатії, побудованої на системі 

наднаціональних і міжнародних інституцій координації торгових відносин. 

По-перше, в умовах лібералізації світової економіки і численних 

колективних домовленостей країн односторонні дії урядів щодо захисту 
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національних інтересів частково втрачають свою ефективність. По-друге, 

процес розгортання глобалізації в світовому господарстві, що поєднує 

об'єктивний прогрес поглиблення інтернаціоналізації продуктивних сил і 

одночасно прагнення ТНК підкорити цей процес своїм цілям посилення 

домінуючого положення в світовому господарстві, підвищує роль 

економічної дипломатії, бо вона може сприяти розвитку інтернаціоналізації в 

інтересах всіх країн і разом з тим протидіяти прагненню тих, хто хотів би 

монополізувати переваги глобалізації. Слід зауважити, що сучасна 

економічна дипломатія спирається на міжнародне право, яке також має свої 

особливості на сучасному етапі. Міжнародно-правові акти, що регулюють 

сучасні соціально-економічні відносини, формуються в даний час на основі 

концепції особливих інтересів країн, що розвиваються і концепції сталого 

розвитку.  

4. Генералізуючи загальні принципи державного регулювання 

міжнародної діяльності корпорацій на основі діяльності організацій системи 

ООН обґрунтовано, наступні методологічні акценти у формуванні загальних 

принципів економічної дипломатії на основі діяльності організацій системи 

ООН. По-перше, на сьогодні існує тенденція скорочення життєвого циклу 

бізнес-моделей, що змушує ТНК активно вести пошук їх майбутніх варіантів, 

оскільки лише при постійному оновленні бізнес-моделей корпорація може 

розраховувати на новий цикл зростання капіталу, зміцнення конкурентних 

позицій та наближатись до глобального панування. По-друге, важливим 

напрямом трансформації економічної дипломатії в системі ООН є зміна 

вимог до ідентифікації ТНК. На сьогодні фірми, які мають річний оборот, що 

перевищує 100 млн. доларів і філії не менше чим в шести країнах, вже не 

вважаються ТНК По-третє, агресивний розвиток та експансія ТНК змушує 

уряди країн, формувати політику транснаціоналізації економіки регіонів, що 

призначена для створення умов для ефективної взаємодії між регіонами та 

ТНК, а також стимулювання утворення вітчизняних інтегрованих 

корпоративних структур для оптимізації пропорцій регіонального розвитку в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



295 
 
умовах зростаючого впливу глобалізаційних процесів та забезпечення 

сполучення внутрішніх і зовнішніх джерел зростання з дотриманням вимог 

економічної безпеки регіонів і пріоритетів підвищення якості життя 

населення поза системою економічної дипломатії ООН. По-четверте, 

еволюція форм транснаціональних корпорацій деяких країн світу свідчить 

про те, наскільки глибокими були зміни в діяльності ТНК у сучасній світовій 

економіці в кінці 1990-х рр. Багато хто з них опинилися в стані системної 

кризи.  

5. Обґрунтовуючи імперативи державного регулювання 

міжнародної діяльності корпорацій в регіональних інтеграційних відносинах 

доведено, що ефективність моделей економічної політики в найбільш 

поширених регіональних інтеграційних угрупованнях на основі поділу 

інтеграційних угруповань в світі за територіальними рівнями. В новітніх 

умовах регіональні інтеграційні угоди є результативним  альтеративним 

інструментом розвитку міжнародної глобальним угрупуванням, що дозволяє 

розвивати міжнародну торгівлю з країнами, які не входять в систему 

економічної дипломатії ООН, разом з цим в процесі дослідження 

обґрунтовано,  що результативність державного регулювання діяльності в 

регіональних інтеграційних угодах найбільш проявляє свої позитивні риси в 

найвищих формах економічної інтеграції, тобто валютному ринку в інших 

формах інтеграції, результативність дипломатії носить скоріше внутрішніх 

характер. 

6. В ході виявлення ролі глобальних корпорацій та  корпоративних 

альянсів в регулюванні глобальної економіки доведено, що на сьогодні 

транснаціональні корпорації контролюють до половини промислового 

виробництва в світі, дві третини міжнародної торгівлі, приблизно 4/5 

патентів і ліцензій на нову техніку, технології та ноу-хау. Концентрація 

людських здібностей, науково-технічного знання і досвіду, а також 

міжнародна (глобальна) організація управління дозволяють ТНК оптимально 

розміщувати джерела матеріально-технічного постачання, виробництва і 
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збуту. В силу своєї транснаціональної структури вони можуть отримувати 

вигоду з міжнародних відмінностей в діловому циклі, економічній політиці, 

рівні податків і митних зборів, темпах інфляції, ставках заробітної плати, 

продуктивності, технічних стандартах, номенклатурі попиту і т.д. Більш того, 

вони здатні певною мірою згладжувати або підсилювати ці відмінності. 

Використовуючи сучасні системи планування та інформаційні комунікації, 

беручи до уваги, що саме транснаціональні корпорації в більшому ступені є 

суб'єктами прямого впливу на глобальний інформаційний простір, багато хто 

з них змогли розробити і поширити на ряд країн, регіонів і навіть весь світ 

досить ефективні конкурентні стратегії. 

7. Генералізуючи зарубіжний досвід в сфері державного 

ренгулювання міжнародної діяльності корпорацій доведено  результативність 

наступних інструментів: по-перше, політичне страхування ризиків. Існують 

ринки для товарів США в кожній країні світу. Але при заповненні замовлень 

в нестабільних районах підприємства ризикують істотними втратами в разі 

війни, експропріації, націоналізації, військових переворотів, порушень 

громадського порядку і т. д. Кілька урядових установ пропонують 

пом'якшення ризиків в спосіб страхування, який дозволяє компенсувати в 

разі, якщо на операції впливають  раніше згадані порушення в стабільності 

приймаючої країни. Без цієї функції безпеки багато з цих ринків забезпечить 

занадто великий ризик для фірм США дослідити можливості. По-друге,  

гарантії позик. Так само, як компанії США мають застереження щодо 

ведення бізнесу в певних більш ризикованих областях, банки, які надають їм 

кредити, мають таку ж заклопотаність. Малі підприємства зазвичай 

стикаються з труднощами  отриманням кредиту для фінансування 

замовлення просто тому, що їх банк побоюється закордонного клієнта. У цих 

ситуаціях після проведення «due diligence» агентства США надають гарантії 

по кредитах, з тим щоб експортер міг отримати необхідні фінансові кошти, 

необхідні для виходу на нові ринки. По-третє, центри допомоги в експорті. 

Це ініціатива Міністерства торгівлі США працює над тим, щоб «надавати 
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послуги зовнішньої зв'язку та обслуговування для експортерів США. Є 

фахівці з міжнародної торгівлі, розташовані по всій території Сполучених 

Штатів і Пуерто-Ріко. Центри допомагають підприємствам США, які є 

новими для експорту, хочуть перейти на додаткові експортні ринки або 

хочуть збільшити свою частку ринку на існуючих ринках». По-четверте, 

зворотні торгові місії.  Цей інструмент економічної дипломатії акцентує 

увагу залученні закордонних покупців в Сполучені Штати в очікуванні 

майбутніх закупівель, щоб спостерігати за розробкою, виготовленням, 

демонстрацією і експлуатацією продуктів і послуг США, які можуть 

допомогти їм досягти своїх цілей розвитку. Ці стратегічно заплановані місії 

також надають відмінні можливості для підприємств США встановлювати 

або покращувати відносини. По-п’яте, глобальний саміт підприємництва: 

вперше оголошений президентом Обамою під час виступу в Каїрі в 2009 

році, Глобальний саміт підприємництва (ГЕС) виріс за п'ять років, щоб стати 

безцінним засобом підключення потенціалу запуску з інвестиціями і 

наставництвом. Державні і приватні ресурси є партнерами в підтримку 

перспективних ініціатив в області науки, техніки і соціального 

підприємництва. По-шосте, двосторонні торговельні угоди: залучення або 

вплив на дві різні організації, країни. Сполучені Штати уклали двосторонню 

торговельну угоду з В'єтнамом в грудні 2001 року. В'єтнам отримав доступ 

до ринків США за рахунок. По-сьоме, багатосторонні торговельну угоди. 

Участь декількох різних країнах, організаціях і т. д. 

8. Аналізуючи  стан функціонування механізмів державного 

регулювання міжнародної діяльності корпорацій в Україні виявлено, хоча 

Україна є членом більшості міжнародних організацій, що в сфері 

наднаціональної координації торгової політики, діяльність державних 

представників і сам характер взаємодії носять досить формальний характер. 

Так в рамках Світової Організації Торгівлі державне лобіювання інтересів 

знаходиться на низькому рівні, що підтверджується митними ставками, які не 

є пропорційними. Багато комітетів в рамках Світової Організації Торгівлі не 
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представлені Українськими лобістами. Іншим виміром недостатньої 

ефективності державних механізмів економічної дипломатії України на 

основі міжнародних організацій є декларативний характер відносин та досить 

слабка інтегрованість українських підприємств в міжнародні спілки асоціації 

та інші інституції. По-друге, обґрунтовано, що досить слабко організовано 

сполучення міждержавне співробітництво України в сфері регіональної 

торгової інтеграції, та двостороннього співробітництва. Формально 

двостороннє співробітництво України в торговій сфері представлено досить 

ефективно, проте як свідчать статистичні дані формальною, українські 

підприємства зосередженні в основній своїй масі та країни Європейського 

Союзу та країни СНД. Залишаються осторонь країни Близького Сходу та 

Африканський регіон, що говорить про недостатню результативність 

державних механізмів економічної дипломатії України з зазначеними 

регіонами.  

9. В ході проведення оцінки результативності інструментів 

державного регулювання міжнародною діяльністю корпорацій зроблено 

наступні висновки: по-перше, в Україні як і раніше відсутній єдиний 

стратегічний документ, який включає середньострокові напрямки зовнішньої 

торгової політики, її цілі, завдання та ресурси пов'язаних з реалізацією 

інтересів України на міжнародній арені; по-друге, на сьогодні майже 

відсутня публічна звітність МЗС про реалізацію пріоритетів міжнародної 

діяльності корпорацій та  інших планів уряду в цій сфері, конкретних завдань 

відповідно до президентських указів, рішень РНБО. Така звітність може бути 

представлена в формі  публікацій звіту МЗС на офіційному сайті 

міністерства;  по-третє,  міжвідомча співпраця в сфері міжнародної 

діяльності корпорацій потребує значного покращення з точки зору реалізації 

зовнішньої політики України, де особлива увага повинна бути приділена 

створенню інституціональних рамок для координації зусиль, спрямованих на 

створення позитивного іміджу України за кордоном; по-четверте, державні 

інституції України повинні посилити свою участь в міжнародних 
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організаціях те тільки торгового, а й економічного характеру, а також 

відігравати активну роль у пропаганді порядку денного з точки зору 

реформування міжнародних організацій, пошуку нових регіональних 

архітектур взаємодії в торговій сфері; по-п’яте, збереження європейської та 

євроатлантичної інтеграції між основними пріоритетами зовнішньої політики 

України, проте важливо, щоб Україна активізувала свою діяльність і 

присутність в інших регіонах, в тому числі на Близькому Сході, в Африці, 

Південній Азії, які є перспективними з точки зору продажу української 

продукції, залучення інвестицій, запуску спільних проектів, а також в 

контексті створення активної проукраїнської позиції в рамках департаментів 

ООН. 

10. В процесі удосконалення державної політики імплементації 

процедур торгівлі  СОТ на основі систематизації пріоритетних питань в сфері 

імплементації в Україні Угоди СОТ щодо спрощення процедур торгівлі та 

інтенсифікації інструментів міжнародної діяльності корпорацій було 

запропоновано реалізувати наступні заходи які дадуть змогу підвищити 

ефективність державного управління в Україні: по-перше, Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі та Державна фіскальна служба, повинні 

розробити перелік документів і форм, які вимагають регуляторні органи для 

міжнародних торгових операцій, а також опис відповідних документальних 

процедур. Це завдання слід здійснити з урахуванням положень статті 10.1 

Угоди СОТ; по-друге,  пропозиції полягають у забезпеченні більш швидкого 

випуску вантажів з низьким ступенем ризику. Таким чином, всі основні 

регуляторні органи повинні ввести в дію свої системи управління ризиками 

(системи аналізу та оцінки ризиків, профілювання ризиків); по-третє, на 

сьогодні існує необхідність перегляду чинного законодавства, в тому числі  

положень Митного кодексу України, з подальшими змінами та 

доповненнями, з метою повної імплементації митного пост-аудиту; по-

четверте, існує необхідність не тільки фінансової підтримки але також 

експертної допомоги у розробці та здійсненні завдання вдосконалення 
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митних процедур, а також у навчанні місцевих експертів, які б проводили 

відповідні дослідження, а також здійснювали б аналіз бізнес-процесів.  

11. В ході розробки положень щодо удосконалення державних 

механізмів економізації зовнішньої політики країни систематизовано новітні 

практики державної підтримки корпорацій за функціональним призначенням, 

обґрунтовано межі  доцільності їх застосування в українських реаліях 

державного управління та виділено наступні: процентні ставки сенс яких 

полягає в тому, що система органів державного управління може змінити 

цільовий показник облікової ставки ‒ показник, який безпосередньо впливає 

на основну процентну ставку; податкові пільги, сутність яких полягає більш 

низьких податках на корпоративні доходи, що стимулюють підприємницьку 

діяльність; зовнішня торгова політика сутність якої полягає в ослаблені 

торгових обмежень і зон вільної торгівлі, які можуть дозволити місцевим 

підприємствам збільшити свої доходи; державно-приватне партнерство 

сутність якого полягає в тому, що державні структури безпосередньо 

заохочують підприємницьку діяльність, укладають контракти з приватними 

компаніями для виконання державних обов'язків. 

12. В ході розробки положень щодо удосконалення механізмів 

державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності корпоративного 

сектора України виявлено, що на сьогодні не існує загально прийнятої 

методики яка б вирішувала проблематику державної взаємодії з 

міжнародними інституціями в сфері міжнародної торгівлі. Також виявлено, 

що серед існуючих підходів що релевантні до оцінки ефективності державної 

підтримки зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора на 

основі взаємодії з міжнародними інституціями, основна проблема 

акцентується у поєднанні якісних та кількісних методів. На основі синтезу 

якісних та кількісних підходів до оцінки державної взаємодії з міжнародними 

інституціями в сфері міжнародної торгівлі запропонована економетрична 

модель яка ґрунтується на синтезі групових експертних оцінок і 

взаємопов'язаних кореляційних значень та встановлює результативність 
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державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності корпоративного 

сектора на основі взаємодії з міжнародними інституціями.  В результаті 

застосування економетричної моделі можна визначити інтервали граничних 

значень, що визначають  рівень результативності державної підтримки 

зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора на основі взаємодії 

з міжнародними інституціями та  побудувати вісь (шкалу) стану індикатора з 

виділенням додатково, наприклад, ще передкризової зони. На основі 

апробації економетричної моделі було встановлено, що одною з найбільш 

релевантних для українських реалій є приватна інвестиційна корпорація 

(OPIC), що є самоврядним державним агентством США, яке допомагає 

американським компаніям інвестувати в ринки, що розвиваються. Також в 

результаті авторського аналізу також встановлено, що результативність 

механізмів державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності 

корпоративного сектора України залежить не стільки від номінальної 

релевантної міжнародної інституції, скільки від продуманої політики та 

конкретних дій системи органів державного управління України . 

13. Визначаючи перспективні шляхи забезпечення сталого розвитку 

міжнародних економічних відносин в умовах згортання торгівельних війн  

міжнародними корпораціями та національними урядами на основі 

кореляційно-регресивного аналізу виявлено, що на сьогодні не існує єдиного 

підходу до формування системи державного регулювання цих процесів 

проте, новітні тренди дають змогу стверджувати, що тарифні та не тарифні 

обмеження в епоху глобалізації та регіональної економічної інтеграції 

відходять  у минуле. Також аналіз виявив, що такий інструмент як придбання 

державними монополіями зарубіжних компаній досить інтенсивно 

застосовується країнами першого світу. За допомогою цього інструменту  

уряди країн вирішують такі проблеми як: зменшення товарних потоків з 

небажаних країн, підвищення ефективності транзиту та збільшення експорту 

обходячи тарифне та не тарифне регулювання. Як свідчить досвід 

аналізованих країн цей інструмент маж досить сильний кореляційних зв'язок 
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майже з всіма за всіма аналізованими країнами, а країни, що не 

продемонстрували такий зв'язок просто на нашу думку за своєю 

маргінальною належністю просто не користуються цим інструментом. 

Наступним, ще більш ефективним інструментом державного регулювання 

виявилася  участь у міжнародних організаціях з торгівлі та стандартизації. 

Так країни, які активно залужені до процесів діяльності міжнародних 

торгових організацій, долучаються до формування самого торгового права та 

стандартизаційної діяльності тим самим проводячи експансію в якійсь мірі 

власної інституційної системи торгової та інших макроекономічних політик 

на міжнародних рівень.  

14. В ході обґрунтування ролі міжнародних організацій в 

регулюванні економічних конфліктів, на основі кластерного аналізу 

розраховано три групи кластерів. Перший кластер інтеграційно- 

орієнтованих країн,  де формування системи заходів комерційної та 

економічної дипломатії на основі міжнародних організацій акцентує увагу на 

інтеграційній природі експорту,  членством ООН, використанням 

регіональних спеціалізованих установ де і лобіюються інтереси. Другий 

кластер регіонально орієнтованих країн, де формування системи заходів 

комерційної та економічної дипломатії на основі міжнародних організацій 

акцентує увагу на двосторонніх відносинах, в наслідок переважання, 

торгових конфліктів з країнами першого кластеру, які намагаються 

перетягнути торгові суперечки до регіональних судових органів де вони 

мають значне лобі. Третій кластер країн агресорів. Країни третього кластеру, 

акцентуючи увагу на діяльності міжнародних організації здатна доводити 

торгові війни до вкрай тяжких наслідків завдяки монопольному положенню в 

ООН та регіональних інтеграційних угрупованнях. В таких умовах вектор 

розвитку державного управління в сфері вирішення торгових конфліктів для 

України має формуватися саме на засадах країн першого кластеру з акцентом 

на просуванні у СОТ так як за своїми зовнішньоекономічними 

характеристиками вона досить схожа, хоча не увійшла до жодного кластеру, 
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з причин політичної кризи. В таких умовах аналіз стратегій використання 

процесуальних механізмів СОТ з урегулювання торгових суперечок та 

огляду комерційних політик країн-членів для формування дієвої системи 

державного регулювання має значний інтерес та фактичну важливість з 

огляду на новітні процеси трансформації держаного управління в Україні. 

15. В ході обґрунтування ефективності  використання процесуальних 

механізмів СОТ з урегулювання торгових суперечок та огляду комерційних 

політик країн-членів систематизовано проблеми, що виникають в процесі 

реалізації ДРС, с боку українських державних органів влади: по-перше, це 

проблема відстоювання країнами, що розвиваються своїх інтересів; по-друге, 

член СОТ може не ініціювати розгляд в разі, якщо він не в змозі (або не хоче) 

нести на собі його тягар. Однак в умовах, коли країна (в тому числі та, що 

розвивається) виступає в якості відповідача, вона зобов'язана «прийняти 

виклик», незалежно від бажання брати участь в процесі і наявності у неї 

необхідних для цього фінансових і людських ресурсів; по-третє, необхідність 

проведення консультацій. Не викликає сумнівів, що країни, які звертаються 

до консультацій, можуть вирішити проблему, не вдаючись до судового 

розгляду. Однак в більшості випадків до моменту початку процедури, 

прописаної в ДРС, сторони вже вичерпують  можливості домовитися. Тому 

на практиці консультації часто не виконують ті задачі, які на них покладені.  
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