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Засідання Економічної комісії, присвячене економічним аспектам 

імплементації стандартів НАТО в Україні  
 

 
 

15 жовтня 2015 року відбулося чергове засідання економічної комісії 

осередку Наукового товариства імені Тараса Шевченка в Львівській 

комерційній Академії. Тема засідання була визначена гостроактуальними 

проблемами сьогодення й отримала віддзеркалення у назві: «Економічні 

аспекти імплементації стандартів НАТО в Україні». 
Зазначимо, що обрана тема  стала також і логічним продовженням 

попереднього засідання осередку НТШ в Львівській комерційній академії на 

тему геоекономічних вимірів зміни світового порядку.  

Основним доповідачем виступила професор кафедри міжнародних 

економічних відносин Львівської комерційної академії Флейчук М.І.  У доповіді 

насамперед було наголошено на сучасних процесах розбудови інституційних 

основ для економічної співпраці України з НАТО. Така робота для України на 

міжнародній арені є надзвичайно важливою, оскільки попередні меморандуми 

України з Альянсом, хоча мають переважно позитивний декларативно-

формальний характер, проте жодним чином не є зобов’язуючим чинником для 

допомоги України. Проведений у доповіді кореляційний аналіз міжнародних 

зв’язків також виявив тісну економічну взаємозалежність ключових членів 

НАТО та Російської Федерації.  

Виходячи з викладеного, найближчими реалістичними напрямками 

співпраці України з НАТО доповідач визначила  допомогу  засобами захисту й 

інфраструктурну підтримку. Наголошено, що дуже важливими є саме 

економічні аспекти взаємодії нашої держави з Альянсом, зокрема допомога у 

підвищенні безпеки атомної енергетики України, наявність якої, з одного боку, 

є стримуючим фактором від масових військових дій на території України, а з 

іншого – моральна зношеність якої може мати непрогнозовані непередбачувані 

наслідки не лише для України, але й сусідніх Європейських держав-членів 
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Альянсу. Саме тому технічна й економічна підтримка з боку НАТО та 

окремих держав членів-Альянсу для атомної енергетики України стає питанням 

як безпеки, так і економічної допомоги. 

Значну увагу було приділено ролі енергетичної політики в сучасному 

геоекономічному просторі. Проаналізовано зміни, які сталися на ринку 

основних енергетичних ресурсів у 2014-2015 роках, зокрема падіння цін на 

нафту та посилення енергетичної ролі США. Доповідач зіслалася на результати 

наукових досліджень інших викладачів академії – Сергія та Галини Семів, 

якими виявлено, що саме країни із значними енергетичними запасами  та 

стратегічним розташування уже були (Ірак, Іран, Лівія, Сирія) чи мають високі 

ризики стати площадками військових дій, мотивованих основними гравцями 

світового енергетичного ринку. Економічний аспект такої енергетичної 

геополітики знаходить  віддзеркалення в анексії Криму та у військових діях на 

території Донбасу, де уже розвідано значні перспективні поклади енергоносіїв. 

Так, згідно наявних економічних оцінок, базовий прогноз щорічного 

видобування сланцевого газу на Донбасі  становить біля 15 млрд. м. куб. в рік. 

Водночас на морському шельфі Криму розвідані запаси природного газу 

оцінюються в 4-13 трлн. кубометрів, що має стратегічне значення для 

енергетичної безпеки.  

З іншого боку, надзвичайно дорогі проекти Південного та Північного 

потоків (понад 16 млрд. євро) могли бути альтернативно заміщені транзитною 

роллю газотранспортної мережі України, що вимагає відповідної активності й 

економічної ваги нашої держави у світових енергетичних переговорах. 

Перспективними економічними напрямками співпраці з Альянсом також 

названо сферу телекомунікацій, сферу озброєння (Україна входить до 12 

найбільших експортерів зброї), а також аерокосмічну галузь (яка демонструє 

найбільшу економічну віддачу в Україні щодо вкладених інвестицій саме 

завдяки міжнародним контрактам).  
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В підсумковій частині засідання відбулося активне обговорення доповіді, 

до якого долучилися проф. Семак Б.Б., проф. Ілляш О.І.,  доц. Сухий О.О., проф. 

Гринкевич С.С. Як виявила проведена дискусія, саме економічні позитиви 

співпраці України з НАТО, які є багатогранні й різносторонні, заслуговують 
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більшого поширення й інформування для українського суспільства. В процесі 

обговорення було піднято і питання загроз для України у випадку негативного 

голосування на ініційованому в Нідерландах референдумі щодо асоціації 

України з ЄС.  У зв’язку з цим, учасники наукової дискусії дійшли висновку, що 

за будь-яких умов потрібно робити реалістичні прогнози щодо темпів 

зближення України з ЄС, а першочерговий акцент нашій державі слід перенести 

на власні сили та двосторонню співпрацю з окремими державами-учасниками 

Альянсу. Серед інших важливих економічних наслідків взаємодії  з Альянсом 

було виявлено позитивний вплив таких двосторонніх відносин на залучення 

іноземного капіталу, а також реалізацію вищих соціально-економічних 

стандартів.  

 

 
 

 


