






Анотація
У статті висвітлено сучасний стан 

українсько–білоруського співробітництва в 
економічній сфері. Проаналізовано динаміку 
зовнішньої торгівлі товарами та послугами між 
Україною і Республікою Білорусь, а також 
товарну структуру експорту та імпорту між 
країнами. Окреслено основні проблеми та 
перспективи розвитку торговельно–економічних 
відносин між Україною та Республікою Білорусь. 
Також у даній статті проаналізовано інвестиційну 
діяльність між даними країнами.
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сфера, зовнішня торгівля, зовнішньоекономічна 
діяльність (ЗЕД)

Annotation
The article is about Ukrainian-Belarusian 

cooperation in the economic sphere. The dynamics 
of foreign trade of goods and services between 
Ukraine and Belarus is analyzed, with the 
commodity structure of exports and imports 
between the countries taken into account. The basic 
problems and prospects in trade and economic 
relations between Ukraine and Belarus are 
described. Also, the investment activities between 
these countries are analyzed in this article.
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1. Вступ
Зовнішньоекономічна діяльність кожної країни є 

важливою передумовою її успішного 
економічного зростання.  Особливо це актуально 
за сучасних умов, коли набувають інтенсивного 
розвитку процеси міжнародної економічної 
інтеграції, транснаціоналізації, поглибленого 
міжнародного поділу праці, глобалізації світового 
господарства. Зовнішньоекономічна діяльність 
сприяє розвитку перспективних напрямів 
експортного потенціалу; саме за рахунок 

зовнішньоекономічної діяльності наша країна 
вирішує проблему нестачі енергоносіїв, новітніх 
машин та устаткування, технологій, деяких 
товарів народного споживання. В умовах 
глобалізації світової економіки виявляються 
тенденції до зростання ролі економічних функцій 
національних держав. Водночас для країн з 
перехідною економікою є необхідною власна 
тактика входження до світових інтеграційних 
процесів, орієнтована на поглиблення 
зовнішньоекономічних двосторонніх відносин і 
поступове входження національних економік до 
системи світогосподарських зв’язків. 
Україна та Білорусь демонструють відмінні 

підходи до інтеграції у світову економіку. Якщо 
наша країна демонструє більшу відкритість для 
зовнішньої торгівлі та іноземних інвестицій, то 
Білорусь набагато обережніша в обох аспектах, 
зберігаючи важелі традиційного 
адміністративного регулювання. За таких умов 
цікаво простежити динаміку взаємної торгівлі між 
обома країнами, що й визначило тему даної 
наукової статті. 

2. Загальна характеристика зовнішньої 
торгівлі між Україною та Республікою 
Білорусь
Для України і Білорусі однаковою мірою є 

актуальною необхідність розробки власної 
стратегії входження національних економік до 
світових інтеграційних процесів, подолання 
негативних наслідків фінансової глобалізації  [5]. 
Варто відзначити поступове зростання 
торгово–економічних відносин між обома 
країнами. Показово, що взаємний товарообіг 
країн вийшов на докризовий період, а за декілька 
місяців 2013 р. досяг рівня 3,25 млрд. дол США. 
Безумовно, що це високий показник, однак 
порівнюючи з відповідним періодом 2012 р. 
простежується певне сповільнення темпів 

22,5%).



Серед торгівельних партнерів України, за 
даними Державної служби статистики України, 
Республіка Білорусь посіла 2-ге місце серед 
країн СНД (після Російської Федерації) та 6-те 
місце серед країн світу. Україна як стратегічний 
торговий партнер Республіки Білорусь посідає 
третє місце в зовнішньоторговельному обороті. 
Основними видами українського експорту в 
Республіку Білорусь є продукція АПК — 26%, 
металургійної промисловості — 24,5%, хімічної 
промисловості 17,4% та машинобудування — 
18,6%. Останнім часом збільшився експорт 
пшениці до Білорусі в 1,8 раза. Товарообіг між 
Україною та Республікою Білорусь за останні три 
роки зріс понад вдвічі і за підсумками 2012р. 
склав — 7,52 млрд. дол. США. За минулий рік 
товарообіг між країнами збільшився на 1,15 
млрд. дол. або на 18,1%.
З даних таблиці 1 помітно щорічне зростання як 

експорту, так і імпорту в торгівлі з Білоруссю. 
Проте слід звернути увагу, що у 2009 р. відбувся 
спад обсягів взаємної торгівлі через світову 
фінансову кризу, яка спричинила глибоку 
стагнацію економіки. Також спостерігається спад 
обсягів зовнішньої торгівлі у 2013 р. через важку 
економічну ситуацію в країні. За 2013 р. 
загальний товарообіг товарами з Республікою 
Білорусь склав 5809,4 млн. дол. США і 
зменшився в порівнянні з 2012 р. на 1712,2 млн. 
дол. США (або на 22,8%).
Обсяг поставок українських товарів до Білорусі в 
січні 2014 р. скоротився порівняно з січнем 2013 
р. на 38,5%. Так, згідно зі статистичними даними, 
у січні нинішнього року в Білорусь було 
поставлено українських товарів на 94,5 млн 
доларів (у січні 2013 р. — на 153,7 млн доларів). 

Зниження відбулося практично за всіма 
основними товарними позиціями.
Також поставки з України в Білорусь в січні 

2014 р. скоротилися порівняно з груднем 
2013 р. — на 41,6%. До того ж, постачання 
білоруських товарів до України за цей період 
знизилося не так суттєво. Так, у січні 2014 р. 
Білорусь поставила до України товарів на 294,3 
млн дол. (на 6,3% менше порівняно з січнем 
2013 р.). Порівняно з груднем 2013 р. обсяг 
поставок знизився на 18,8% [4]. Сальдо 
зовнішньої торгівлі для України за 2013 р. 
склалося негативним — 1600,12 млн. дол. США. 
Головним чином це сталося внаслідок значного 
імпорту бензину та паливно-мастильних 
матеріалів. 
Станом на 1 жовтня 2013 р. обсяг українських 

інвестицій в економіку Білорусі склав 4,07 млн. 
дол. США, що на 33,1% менше, ніж за 
січень–жовтень 2012 р. Натомість Республіка 
Білорусь станом на 1 жовтня 2013 р. інвестувала 
в економіку України 87,38 млн. дол. США, що на 
22,2% більше, ніж за відповідний період 
попереднього року.

3. Перспективні питання взаємної співпраці
Необхідність здобуття політичної суб'єктності є 

актуальною як для Білорусі, так і для України: 
обидві країни періодично піддаються 
зовнішньому тиску і критиці з боку західних і 
східних сусідів, будучи, по суті, полігоном для 
реалізації “сірих” схем справжніх 
“важковаговиків” міжнародної політики. Разом з 
тим, об'єднання транзитних потенціалів двох 
держав, координація політики в цій галузі могли б 
певним чином вплинути на геополітичну 



розстановку сил в регіоні, підняти престиж і 
значимість Республіки Білорусь та України на 
міжнародній арені, принести цілком відчутну 
економічну та політичну вигоду нашим державам.
Сьогодні найпріоритетнішими та стратегічними 

напрямками співпраці обох держав є:
• поглиблення економічної взаємодії у рамках 
ЗВТ (зона вільної торгівлі) СНД;
• у політичній сфері — поглиблення співпраці 
Республіки Білорусь з ЄС ( за участю України) в 
рамках програми “Східне партнерство”;
• в енергетичній сфері:
- реалізація програми по перекачуванню 
венесуельської нафти по нафтогону “Одеса-
Броди” до Білорусії;
- надання можливості  Білорусі зберігати свої 
запаси природного газу в українських ГТС;
- експорт електроенергії в Республіку Білорусь та 
її частковий транзит до Литви;
• в транспортній сфері — реалізація програми 
транспортного коридору “Балтійське море — 
Чорне море”.
Таким чином, зрозуміло, що і для України, і для 

Білорусі підтримка та покращення міждержавних 
відносин у майбутньому є вигідною та значущою.

Висновки
На сьогодні існує ряд проблем у двосторонніх 

відносинах між Україною та Білоруссю, які 
потребують невідкладного вирішення. Виділимо 
найголовніші з них:
- проблема покращення взаємин між державами 
в політичному плані;
- проблема, пов’язана з розробкою 
Хотиславського кар’єру (це загрожує неповторній 
екології району Шацьких озер).
Ці проблеми передусім пов’язані з 

неадекватною та незрозумілою позицією 
керівництва Республіки Білорусь. З одного боку, 
Білорусь активно намагається налагодити 
економічно вигідну для себе співпрацю з 
Україною, з іншого — невиправдано затягує 
підписання важливих для обох держав договорів 
та порушує підписані вже домовленості. Йдеться 
про те, що в контексті створеного 
трьохстороннього природоохоронного резервату 
 “Західне Полісся” Україна, Польща та 
Республіка 

резервату. Але чомусь саме Білорусь не 

дотримується вказаних домовленостей, які 
вигідні для всіх сторін.
Тому вважається доцільним і необхідним 

відновити повномасштабне торгово–економічне 
співробітництво між Україною та Республікою 
Білорусь, якнайшвидше вирішити політичні 
протиріччя, відновити політичний діалог на 
вищому рівні, організувати більш тісну взаємодію 
на міжнародній арені з актуальних питань з 
метою проведення самостійної зовнішньої 
політики і здобуття політичної суб'єктності.
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Анотація
У статті проаналізовано основні тенденції АПК 

та досліджено чинники розвитку аграрного 
сектора економіки України. Здійснено SWOT-
аналіз наслідків реалізації євроінтеграційного 
курсу для аграрного сектора.
Ключові слова: аграрний сектор, експортний 

потенціал, євроінтеграція

Annotation
This article analyzes  the main trends in agriculture 

and investigates factors of the agricultural sector of 
Ukraine. SWOT-analysis of the impact of European 
integration on the agriculture is presented.

Key words: agricultural sector, export potential, 
eurointegration

1. Вступ
Місце України у світовому господарстві значною 

мірою залежить від ступеня використання її 
агропродовольчого потенціалу. До того ж, в 
умовах реалізації проголошеного державою 
курсу на імпортозаміщення, важливість розвитку 
АПК не викликає жодних сумнівів. Оскільки 
наразі експортний потенціал даної галузі є 
досить потужним (частка АПК досягла 11% ВВП), 
розширення перспектив розвитку даної сфери є 
одним із пріоритетних завдань державної 
політики. Важливо також визначитись із 
зовнішньоекономічним курсом, що у руслі 
глобалізаційних процесів створює вагоме 
підґрунтя для обраного економічного курсу. Такі 
тенденції актуалізують дослідження чинників 
розвитку АПК України за умов реалізації 
євроінтеграційного вектора.
Проблема перспектив АПК у контексті 

євроінтеграції України впро-довж тривалого 
періоду знаходиться в полі зору багатьох учених. 
На особливу увагу заслуговують ґрунтовні 
дослідження науковців, зокрема 

Андрійчука [2], О. Бородіної [3],  Ю. Губені, 
Зінчук Т.О [6], Т. Осташко, В. Юрчишина [8], а 
також В. Бураківського [4], А. Філіпенка, Т. 
Арбузова та ін. Разом з тим у літературі бракує 
емпіричних оцінок впливу євроінтеграційних 
процесів на розвиток вітчизняного аграрного 
сектора.  
Метою статті обрано дослідження тенденцій 

розвитку вітчизняного АПК, аналіз наслідків 
реалізації євроінтеграційного курсу і визначення 
перспектив даної галузі (відповідно до 
отриманих емпіричних результатів).

2. Засадничі тенденції в аграрному секторі
В умовах активних глобалізаційних процесів 

кожна ринкова економіка прагне якомога 
ефективніше функціонувати у світогосподарській 
системі, використовуючи усі можливі переваги і 
нейтралізуючи, або зменшуючи негативні 
сторони. Одним із найбільш перспективних сфер 
економіки України при цьому вважається АПК. 
Варто зазначити, що розвиток аграрної сфери 
залежить не лише від внутрішніх чинників, але і 
від зовнішніх факторів — перш за все 
інтеграційних процесів та світових тенденцій. 
Аналіз тенденції розвитку АПК у 2013 р. 

дозволяє стверджувати про переважання 
негативних факторів. Попри рекордний урожай 
зернових, в Україні спостерігалось: а) падіння цін 
на зернові у світі, яке частково пояснювалося 
інформацією про високий урожай в нашій країні; 
б) скорочення виробництва цукру; в) збої в 
системі реєстрації речових прав на земельні 
ділянки та договори оренди; г) випуск євробондів 
на сотні мільйонів доларів трьома великими 
вітчизняними агрокомпаніями; д) зниження 
рейтингів українських агрокомпаній 
міжнародними агентствами; ж) зменшення 
держпідтримки галузі; з) поглинання потужними 
агрохолдингами невеликих підприємств [5]. 



аграрного сектора. Приміром, навіть така, на 
перший погляд, сприятлива подія як емісія 
євробондів може мати негативний присмак, якщо 
брати до уваги девальвацію гривні та пов’язане з 
цим погіршення умов торгівлі.  
Протягом останніх років виробництво продукції 

АПК зростає, зокрема, внаслідок підвищення 
попиту на сільськогосподарську продукцію. 
Водночас можна побачити, що існує сезонність, 
яка пов’язана  з природними умовами ведення 
сільського господарства (рис. 1). Також для 
дослідження усіх тенденцій розвитку 
вітчизняного агропромислового комплексу 
необхідно проаналізувати показники експорту та 
імпорту (рис. 2), що характеризують 
зовнішньоторговельну діяльність і найбільше 
пов’язані з євроінтеграційними процесами.
Варто відзначити, що тенденція до зростання 

обсягів виробництва в аграрному секторі дещо 

уповільнилась в останні два роки. Це можна 
пояснити не лише внутрішніми чинниками 
(зменшення державних витрат, високі ціни на 
енергоносії, несприятливі погодні умови, високий 
рівень імпорту), але і зовнішніми чинниками: 
боргова криза в Єврозоні, нестабільність попиту 
на світових ринках аграрної продукції. Якщо 
брати до уваги прекрасні природно-кліматичні 
умови та очевидне останнім часом збільшення 
попиту на продовольчі товари у країнах Південно-
Східної Азії, показники виробництва валової 
сільськогосподарської продукції України 
зростають недостатньо швидкими темпам.
Згідно із представленими на рис. 2 даними, 

зовнішньоторговельного балансу (присутнє 
протягом усього аналізованого періоду). Видно, 
що до 2007 р. зростання АПК було незначним, 
але в 2008 р. спостерігається помітне значне 
пожвавлення, що змінилось спадом після 
світової фінансової кризи. Проте вже у 2010 р. 
зростання обсягів виробництва відновилось, 
попри загальний анемічний стан української 
економіки. У 2012 р. спостерігається значне 
зростання експорту сільськогосподарської 
продукції при дещо нижчому збільшенні імпорту. 
Але не можна не відмітити, що основною 
статтею експорту України залишаються 
сировинні товари, тоді як в імпорті переважають 
готові вироби і високотехнологічна продукції.

3. Засадничі функціональні залежності
Для ефективної оцінки стану та перспектив АПК 

доцільно провести емпіричні 
дослідження, які дадуть змогу 
обґрунтувати тенденції розвитку даної 
сфери в контексті реалізації 
євроінтеграційних процесів. За 
допомогою регресійного аналізу 
встановимо чинники впливу розвитку 
АПК. Залежною змінною виступає 
виробництво в аграрному секторі — 
ind_agr, на яку впливають незалежні 
змінні: exp_agrsa — експорт та 
imp_agrsa — імпорт продукції сільського 
господарства. Вплив євроінтеграційних 
процесів відображений за допомогою 
фіктивної змінної wot. 

Отримані результати виявилися такими (1): 
 
ind_agr=3,03+0,057exp_agr-0,09ind_agr+0,15wot;
            ( 3.55)   (0.518)          (-0.818)          (4.912)*
  R2 = 0.68;          DW = 1.77

Здійснений регресійний аналіз (рівняння (1)) 
характеризується достатньо високим показником 
детермінації (R2 = 0,68), а отримана статистика 
Дарбіна-Ватсона (DW = 1,77) вказує на 
відсутність автокореляції залишків регресійного 
рівняння, що дозволяє подальшу адекватну 
інтерпретацію отриманих результатів. 
На основі отриманих емпіричних оцінок можна 

зробити висновок, що на виробництво продукції 
АПК позитивно впливають обсяги її експорту (при 



збільшенні експорту на 1% виробництво 

негативно (при збільшенні імпорту на 1% 
виробництво погіршується на 0,09%). Проте 
вплив даних факторів згідно регресійного аналізу 
є статистично незначущим. Вплив 
євроінтеграційних процесів є позитивним та 
значущим, про що свідчить додатний коефіцієнт 
(0,15) та показник t-cтатистики (4,912).
Для виявлення причинно-наслідкового 

взаємозв’язку між факторами розвитку АПК 
проведено тест Гренджера. Отримані результати 
представлено у таблиці 1. Все виглядає на те, що 
обсяги аграрного експорту мають вплив на 
обмінний курс у короткочасній перспективі, але 
надалі вже обмінний курс впливає на обсяги 
експорту аграрної продукції. Цілком 
передбачувано виробництво аграрної продукції 
визначає обсяги експорту, але зворотного впливу 
не простежується. Цікаво, що обсяги імпорту 
впливають на обсяги експорту, але зворотний 
вплив відсутній. Тобто, можна припустити, що 
збільшення експорту не супроводжується змінами 
в імпорті аграрної продукції. Вплив індексу 
споживчих цін на аграрний експорт можна 
інтерпретувати ознакою стандартної залежності 
від цінового чинника. З погляду підтримання 
макроекономічних пропорцій 
важливо, що збільшення 
аграрного експорту не має впливу 
на інфляцію. Це означає, що 
експорт не супроводжується 
ціновим тиском на внутрішньому 
ринку. Немає нічого надзвичайного 
у тому, що український аграрний 
експорт не впливає на обмінний 
курс євро/долар, але водночас 
перебуває під впливом 
відповідних валютних 
співвідношень.
Зростання динаміки зовнішньої 

торгівлі АПК України дає змогу 
говорити про посилення ролі 
євроінтеграції, а тому варто 
проаналізувати перспективи 
такого вектора 
зовнішньоекономічного розвитку. У 
таблиці 2 представлено 
результати SWOT-аналізу 
наслідків реалізації 
євроінтеграційного курсу для АПК.



Враховуючи можливості та переваги для 
вітчизняного 
можуть виникнути при реалізації 
євроінтеграційних процесів, загалом можна 
очікувати на позитивні зрушення в розвитку АПК.

4. Висновки
Таким чином, сучасні тенденції розвитку АПК 

дають змогу стверджувати про низку проблем, як 
низька продуктивність праці, висока 
енергоємність, переважання сировинного 
експорту, технологічна відсталість, невисока 
інноваційність, неефективна державна політика. 
Але все ж для України аграрний сектор 
залишається пріоритетним та перспективним, 
зокрема і в контексті євроінтеграційних процесів, 
позитивні ефекти від реалізації яких 
переважають негативні наслідки. Розвиток 
вітчизняного АПК залежить як від внутрішніх, так 
і від зовнішніх чинників, і в умовах посилення 
глобалізації, роль других — зростає. Тож для 
АПК європейський вектор розвитку — це шлях 
модернізації виробництва, залучення іноземних 
інвестиції і новітніх технологій, підвищення 
конкурентоспроможності та покращення рівня 
економічного розвитку. 
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Анотація
Процес об’єднання Європи супроводжується 

формуванням єдиного як економічного, так і 
наукового простору. Розробкою єдиних критеріїв і 
стандартів у цій сфері в масштабах усього 
континенту. Розвиток України у сучасному світі 
визначається у контексті європейської інтеграції 
з орієнтацією на фундаментальні цінності Заходу.
Ключові слова: євроінтеграція, Європейський 

Союз, економічне зростання, розвиток 
міждержавних відносин

Annotation
The process of European unifications 

accompanied by the formation of a single economic 
as well as scientific area, development of common 
criteria and standards in this area across the entire 
continent. Development of Ukraine in the modern 
world is defined in the context of European 
integration, with a focus on the fundamental values 
of the Western countries.

Key words: eurointegration, European Union, 
economic growth, development of inter-government 
relations

1. Вступ
Євроінтеграція — це саме та мета, яку 

відстоювали мільйони людей по всій країні 
упродовж декількох останніх років. Більшість 
населення України бажає кращих умов для 
розвитку та прагне певних змін у соціально-
політичному житті країни. Такі зміни на краще 
можна забезпечити лише за допомогою інтеграції 
у більш сильні та розвинені інститути. 
Незважаючи на відсталість України по всіх 
параметрах сучасного світу, є великий шанс 
через болісні реформи змінити курс розвитку 
держави та вирвати її з під ярма занепаду та 
корупції. Такий старт новому життя може 
забезпечити євроінтеграція. Саме країни 

ринком збуту та мільярдними оборотами 
фінансових коштів можуть дати поштовх нашій 
економіці до розвитку. Лише здорова конкуренція 
може забезпечити проникнення наших товарів на 
ці ринки та забезпечити розвиток малого та 
середнього бізнесу на території України. 
Пристосування до правил ведення бізнесу за 
стандартами ЄС допоможе нашим виробникам 
вийти не лише на європейські, а й на світові 
ринки. Також важливу роль у розвитку держави 
відіграє безпека. Саме тому коли бізнес 
впевнений у своїй безпеці він починає стрімко 
набирати обертів. Всім відомо що гроші люблять 
спокій, але такий спокій може забезпечити лише 
тісна співпраця та інтеграція у світову систему 
безпеки, якою вважається НАТО.
Тематикою євроінтеграції України займалось 

багато авторів, серед який можна виділити І. 
Артьомова, І. Вовканича, З. Бжезінського, М. 
Вонгоровську, А. Зленка, В. Копійника, 
О.Корнієвського, В. Мовчан, А. Кудряненка, В. 
Пилиренка та інших. У працях І. Артьомової [1] 
досліджуються проблеми та перспективи 
входження України до ЄС. Відомий 
американський політолог та радник Президента 
З. Бжезінський [2] розкриває весь потенціал 
України у геополітичному впливі на світ загалом 
та європейський регіон зокрема та чітко описує 
місце України у світовому товаристві. І. Вовканич 
[4] у своїх статтях зазначає про важливість 
інтеграції у Євросоюз і НАТО та бере для цього у 
приклад досвід країн Центральної та 
Південно–Східної Європи. І.Скляр [1] зауважує 
на обов’язковій інтеграції у всеосяжну зону 
вільної торгівлі, що, на її думку,  дозволить 
товарам безперешкодно потрапляти на ринки 
європейських держав. Як зазначає М. 
Вонгоровська [5], розташування України з точки 
зору географії не дає можливості 



зосереджуватися лише на європейському 
виборі, але передусім підштовхує до розвитку 
тісних відносин з ближніми сусідами на 
кордонах.

2. Загальна оцінка євроінтеграційних 
прагнень в Україні
На сучасному етапі перебудови Україна 

зіткнулась з проблемою втручання східного 
сусіда — Росії — в державні інтереси та 
блокування ним  євроатлантичних прагнень. Але 
існують і внутрішні проблеми всередині України. 
Не секрет, що в суспільстві існують розбіжності 
щодо євроінтеграційних прагнень. Таким чином 
країна поділилась на прихильників та критиків 
євроінтеграції. Зокрема ті, хто критикує 
євроінтеграційні зусилля, певним чином не 
усвідомлюють всіх плюсів, які отримає Україна 
після інтеграції. 
Україна за останній час зробила певні кроки, 

які зблизили її з ЄС. Це, зокрема, підписання 
політичної асоціації, яке відбулось 21 березня 
2013 р. Але попри весь цей оптимізм Україна 
повинна пройти болісний етап реформ, адже на 
сьогодні ані економічний, ані соціальний, ані 
політичний розвиток не відповідають вимогам 
ЄС. Українська економічна система ще й досі не 
націлена на інновації, що стримує іноземних 
інвесторів та перешкоджає розвитку економіки. 
В Україні спостерігається не соціально-
орієнтована модель ринкової економіки, як це 
практикується в європейських країнах 
(Німеччина, Швеція, Франція), а “олігархічний 
капіталізм”, спрямований на задоволення 
потреб великих бізнесових кіл, які мають 
потужну підтримку в політичних коридорах. 
Немає сумніву, що в найближчі роки Україні 
доведеться пережити тривалий перехідний 
період в усіх сферах життя, зокрема йдеться про 
проведення митної, податкової, судової, 
адміністративної, політичної та правової 
реформ. З певністю доведеться 
відмовитись від субсидування окремих галузей 
економіки, скасувати необгрунтовані пільги, 
зменшити енергозалежність держави та 
пристосуватись до всіх тих вимог, які диктує 
сучасний світ.
Подальший розвиток відносин України з 

Європейським Союзом потребує досягнення 
відповідних якісних характеристик, 

макроекономічної стабілізації та підвищення 
ефективності економіки; дотримання умов, 
необхідних для вступу до ЄС; впровадження 
європейських норм і стандартів в економіку, 
соціальну політику, освіту, науку та техніку; 
адаптації українського законодавства до 
правових норм ЄС; розвитку та поглиблення 
регіональної інтеграції, встановлення прямих 
контактів із державами-членами та кандидатами 
в члени Євросоюзу.

3. Висновки і перспективи подальших 
досліджень
 Вперше в історії сучасної України 
сформувалася суттєва перевага прибічників 
європейського вектору розвитку над 
пострадянською ностальгією. Частка прибічників 
євроінтеграції суттєво зросла, що створює 
передумови для переходу від політичних 
декларацій, яких не бракувало за останні два 
десятиліття, до конкретних дій. Відбулось 
народження громадського суспільства, що 
повинно створити гарантії незворотності 
обраного політичного курсу. Нарешті почала 
майоріти реальна перспектива інтеграції 
 України у ЄС, але це насамперед залежить від 
вирішення низки економічних проблем: 
забезпечення реальної енергонезалежності, 
подолання сировинної орієнтації економіки, 
встановлення економічно обґрунтованих 
тарифів на житлово-комунальні послуги, 
створення конкурентоспроможного експортного 
сектора, здатного забезпечити стійкість до шоків 
світового ринку тощо.
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Анотація
У статті розглядаються чинники якісного 

економічного зростання України. Проаналізовано 
безальтернативність переходу національної 
економіки на інноваційний шлях економічного 
зростання та надано рекомендації щодо 
оптимізації впливу зовнішніх чинників на 
економічне зростання України.
Ключові слова: глобалізація, економічне 

зростання, зовнішні чинники,  національна 
економіка

Annotation
The article deals with the qualitative factors of 

economic growth in Ukraine. No alternative of the 
transition of the national economy on an innovative 
way of economic growth has been analyzed and 
provided recommendations on how to optimize the 
impact of external factors on economic growth in 
Ukraine.

Key words: globalization, economic growth, 
external factors, national economy

1. Вступ
Розвиток ринкової економіки в Україні диктує 

необхідність встановлення тісних взаємовигідних 
зв'язків з іншими державами, активно 
включитися в процеси міжнародної економічної 
інтеграції і глобалізації, проведення такої 
міжнародної та внутрішньої політики, яка 
дозволить уникнути чи зменшити рівень 
негативного впливу глобалізаційних процесів на 
національну економіку країни. [1, с. 191]. 
Найбільш значимі дослідження якісного 
економічного зростання були здійснені такими 
відомими економістами, як В.Естерлі, М.Дайламі, 
А.Дарешвар, Р.Лукас, Р.Нельсон, П.Ромер, 
Е.Фелпс та багатьма іншими. Проблеми 
забезпечення якісних трансформацій в економіці 
України, механізми нарощення національних 
життєвих стандартів активно 

роботах багатьох вітчизняних економістів.
Метою статі є комплексний аналіз сутності 

якісного економічного зростання та чинників, які 
його визначають; діагностика сучасного рівня 
якісного економічного зростання в Україні, а 
також розробка науково обґрунтованих 
стратегічних пріоритетів досягнення нашою 
державою високого конкурентного статусу і 
забезпечення високих життєвих стандартів. 

2. Зовнішньоекономічна діяльність і 
науково-технічний прогрес
Активізація ЗЕД України є чинником та 

важливим засобом прискорення науково-
технічного прогресу (НТП) шляхом організації 
спільних науково-технічних досліджень у різних 
сферах економіки, що сприятиме прискоренню 
модернізації виробництв. Основними цілями і 
завданнями ЗЕД є: досягнення найбільш високої 
ефективності виробництва; можливість 
регулювання соціально-економічних процесів на 
регіональному рівні; насичення ринку 
високоякісними товарами; забезпечення 
економічної й політичної консолідації та 
міжнародної воєнної безпеки.
Головними перевагами активізації ЗЕД України, 

враховуючи її членство в СОТ, можуть бути такі: 
• підвищення рівня конкуренції в різних сферах 
між країнами-членами СОТ; 
• поліпшення та забезпечення кращих умов 
торгівлі вітчизняною продукцією на ринках країн 
– основних торговельних партнерів України;
• розширення в географічному масштабі 
товарних ринків збуту продукції та збільшення 
присутності вітчизняних виробників на існуючих 
ринках; 
• розширення масштабів впровадження 
досягнень НТП на вітчизняних підприємствах, 
чия продукція може становити конкуренцію 
продукції світових лідерів.



активізація ЗЕД містить і негативні, основними з 
яких є: збільшення відтоку ресурсів різних видів, 
у тому числі й природних, з подальшим їх 
розподілом на користь технологічно розвинених 
партнерів; підвищення цін на імпортні товари для 
менш розвинених в економічному плані країн у 
результаті олігопольної змови між 
транснаціональними корпораціями країн-
учасниць [5, с.4].
За рівнем глобалізації у відповідному рейтингу 

світових економік у 2012 р. Україна займає 44 
позицію з 60 країн. Це місце наша країна посідає 
третій рік поспіль піднявшись з 58 місця у 1995 р. 
Сильною категорією України є зовнішня торгівля: 
показник відкритості для торгівлі вище 
середнього, а також високий відсоток торгових 
надходжень (експорт + імпорт) до ВВП — 111%, 
тоді як середній показник в індексі становить 
99%. Проте позитивний ефект від цих двох 
показників нівелює оцінка “нижче середнього” 
щодо тарифних і нетарифних бар'єрів, зручності 
для міжнародної торгівлі і розрахункових 
обмежень [4, с. 3].
Сучасна економіка України є економікою 

експортно-сировинного типу й орієнтована на 
випуск сировини та продукції з низьким вмістом 
доданої вартості. Основні надходження до 
бюджету забезпечують сировинні сектори 
промисловості, які також є основним джерелом 
інвестиційного ресурсу в Україні. Наслідками 
експортно-сировинної моделі є такі: низький 
рівень доходів та відсутність стимулів для 
формування розгалуженого споживчого ринку 
блокують розвиток галузей, що працюють на 
споживчий кошик. Це призводить до 
“натуралізації” економіки, її самоізоляції, 
зменшення попиту на кваліфіковану робочу силу. 
Відбувається стихійна деіндустріалізація 
окремих секторів економіки [3,с.6].
Перехід України до фази економічного 

пожвавлення та піднесення, забезпечення 
зростання конкурентоспроможності України, в 
сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки 
може здійснюватися за рахунок:

1. Створення інфраструктури, сумісної із 
західноєвропейською та здатною функціонувати 
з нею в одній системі координат. Головні її 
елементи — це самостійні суб'єкти господарської 

діяльності; економічний раціоналізм у відносинах 
з країнами-учасницями; створення режиму 
вільного руху товарів, послуг, капіталів; 
формування мережі банків і ділових центрів для 
фінансування та інформаційної підтримки 
державних та приватних інвестиційних проектів; 
комплексне використання й охорона природних 
ресурсів; співробітництво в розвитку паливно-
сировинної бази; раціональне використання 
енергетичних ресурсів; співробітництво в 
технологічному оновленні металургійних 
підприємств, розвитку АПК, харчової та 
переробної промисловості; створення сучасних 
телекомунікацій; розвиток уніфікованої митної 
системи.

2. Максимального використання переваг 
міжнародного розподілу праці та зручного 
розташування в центрі Європи. Для цього 
необхідно створити сприятливий клімат для 
залучення іноземного капіталу та зарубіжних 
інвестицій. Це допомагатиме, наряду з іншими 
заходами, прискоренню інтеграції України до 
європейського союзу (ЄС).

3. Проведення диверсифікації ринків збуту 
продукції шляхом збільшення присутності 
вітчизняної продукції на ринках країн Африки, 
Америки та Азії (частка українського експорту в 
загальному обсязі експорту станом на 2013 рік 
становить трохи більше третини українського 
експорту до цих країн). А враховуючи велику 
ємність ринків цих країн, такий захід може стати 
вагомим, що сприятиме покращенню платіжного 
балансу України і зміцненню конкурентних 
позицій України у світі.

4. Збільшення питомої ваги продукції 
машинобудування в загальному обсязі експорту 
України. Це може бути досягнуто у результаті 
використання конкурентних переваг, якими 
володіє Україна в цій сфері, зокрема це 
стосується вітчизняної продукції 
літакобудування, ракетобудування, 
верстатобудування, тракторобудування тощо.

5. Створення максимально сприятливих умов 
для реалізації міжнародних програм у сфері 
інноваційного розвитку та розбудови 
інформаційного суспільства.

6. Реалізація двосторонніх програм 
транскордонного співробітництва як на 



державному, так і на регіональному рівні з 
Росією, Білоруссю, Угорщиною, Молдовою, 
Румунією та Польщею в межах торговельно-
економічного співробітництва та подальше 
удосконалення його механізму.

7. Сприяння на державному рівні залученню 
прямих іноземних інвестицій в сфери 
виробництва, які можуть в майбутньому скласти 
конкуренцію світовим виробникам лідерам 
наукоємної продукції. [2, с.15].

3. Висновки
Вищезазначене дає підстави констатувати, що 

ситуація, яка склалася в бюджетній та 
експортно-імпортній сфері зокрема, і в 
економічному розвитку України в цілому, 
вимагає адекватної сучасним умовам реакції з 
боку держави щодо здійснення заходів задля 
підвищення рівня економічного розвитку 
держави, серед яких важливе місце посідає 
всебічна підтримка та захист вітчизняного 
товаровиробника. Такими заходами є: 
застосування повної заборони (повне ембарго) 
на торгівлю; застосування часткової заборони 
(часткового ембарго) на торгівлю; позбавлення 
режиму найбільшого сприяння або пільгового 
спеціального режиму; запровадження 
спеціального мита; запровадження режиму 
ліцензування зовнішньоекономічних операцій; 
встановлення квот; інші заходи, передбачені 
законами та міжнародними договорами України.
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Анотація
У сучасних умовах трансформаційні економіки 

та економіки країн, що розвиваються, 
потребують значних інвестиційних вкладень в 
економічне зростання, причому власних 
інвестиційних ресурсів катастрофічно не 
вистачає. Україна — не виняток. Зазначене 
зумовлює необхідність залучення іноземних 
інвестицій в економіку України з метою 
забезпечення ефективного розвитку в середньо 
та довгостроковій перспективі.
Ключові слова: трансформаційні економіки, 

країни, що розвиваються,  економічне зростання, 
інвестиційні ресурси, іноземні інвестиції

Annotation
In modern times, either transformation economies 

or emerging economies require significant 
investments in economic growth, with its own 
investment resources being sorely insufficient. 
Ukraine is not an exception. The abovementioned 
features lead to the need to attract foreign 
investment in Ukraine in order to ensure effective 
development in the medium and long term 
perspective.

Key words: transformation economies, emerging 
economies, economic growth, investment 
resources, foreign investments

1. Вступ
Інвестиції відіграють ключову роль у процесах 

економічного зростання національної економіки. 
Завдяки інвестиціям (як зовнішнім, так і 
внутрішнім) можливий розвиток господарюючих 
суб'єктів на всіх рівнях та, відповідно, зростання 
національного прибутку. Отриманий приріст 
національного прибутку частково знову 
накопичується, призводить до подальшого 
збільшення виробництва, процес повторюється 
безперервно, а інвестиції, що таким чином 
утворюються за рахунок національного прибутку, 
в результаті його розподілу, самі 

ефективнішим є інвестування, тим більшим буде 
зростання національного прибутку, абсолютних 
розмірів накопичення, які можуть бути знову 
вкладеними у виробництво. Саме такою схемою 
можна проілюструвати позитивний ефект впливу 
інвестицій на економіку. Теперішній 
інвестиційний клімат в Україні не є сприятливим, 
тому доцільно було б дослідити шляхи його 
покращення.
Тематику залучення іноземних інвестицій в 

регіони України досліджувало багато відомих 
авторів, зокрема І. Бланк, Є. Бойко, В. 
Василенко, О.Власюк, В. Волошин, О. Гаврилюк, 
П. Гайдуцький, В. Геєць, Б. Губський, Б. 
Данилишин, М. Денисенко, В. Загорський, С. 
Захарін, Л. Катан, В. Кравців, Д. Лук’яненко, В. 
Мамутов, А. Мерзляк, А. Мокій, В. Осецький, А. 
Пере¬сада, О. Пирог, А. Поручник, В. Проскурін, 
Л. Петкова, С. Реверчук, О. Рогач, А. Румянцев, 
А. Степаненко, Д. Стеченко, А. Сухоруков, С. 
Писаренко, І. Ткачук, В. Федоренко та інші. У 
працях [1-6] визначено основні базові теоретико-
методологічні підходи щодо залучення прямих 
іноземних інвестицій (ПІІ). В. Кравців, М. 
Мельник, В. Антонов [2] приділили увагу аналізу 
впливу ПІІ на економічний розвиток приймаючої 
держави. В. Федоренко, Т. Проценко, В. 
Солдатенко, Д.Степанов [3], М. Бутко, О. 
Акименко [5] та Н.Свірідова, І. Заблодська, В. 
 Василенко, В.Третяк, С. Лискова [4] у своїх 
роботах обґрунтували особливості визначення 
стратегічних цілей, напрями активізації процесу 
залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) та 
вивчали сучасний стан іноземного інвестування в 
Україні. 
Незважаючи на наявну кількість досліджень у 

цій сфері, все-таки, на сьогодні, не достатньо 
досліджено, враховуючи динамічність показників, 
тенденції надходження інвестицій в окремі 
регіони України та напрями інвестування. Метою 
даної статті обрано вивчення рушійних сил таких 



процесів (в контексті світового досвіду) та 
потенційних напрямів відповідної регіональної 
політики в Україні. 

2. Особливості інвестиційного процесу 
(світовий досвід)
Як зазначає В.Т. Голубятніков, “створення 

сприятливого інвестиційного клімату 
насамперед, пов’язане з чітким регулюванням 
інвестиційної діяльності. Структурна 
перебудова, оновлення і розвиток економіки 
України та регіонів залежить від ефективності 
інвестиційної діяльності, яка зараз, на жаль, має 
недостатні обсяги” [1, c. 29]. Сучасна економічна 
література найчастіше розглядає інвестиційний 
процес в двох напрямах: стосовно окремих 
регіонів та з позиції держави в цілому. Це 
пояснюється різним ступенем економічного 
розвитку регіонів України, їх нерівноцінним 
географічним і соціально-економічним 
становищем. Тому при аналізі інвестиційного 
процесу на рівні держави і регіонів необхідно 
враховувати взаємодію цих суб’єктів.  
У світовій практиці існує багато способів 

вирішення проблеми співвідношення зусиль 
центру і територій у процесі економічного 
розвитку. Ці способи багато в чому базуються на 
правових та економічних моделях, що діють в 
різних країнах, які склалася історично. Аналіз 
таких моделей дозволить сформувати дієві 
рекомендації щодо формування напрямів 
удосконалення інвестиційної діяльності як в 
конкретному регіоні, так і в державі в цілому.  
Економічне планування в більшості країн 

Європи відбувається в рамках однієї з п’яти 
загальних  інституційних моделей: британської, 
французької, німецької, скандинавської та 
східноєвропейської, що  розрізняються 
способом політичної організації (федералізм, 
унітаризм) і якістю центрально-периферійного 
домінування. На основі цих моделей 
сформувалися кілька механізмів реалізації 
інвестиційної політики, які передбачають різне 
співвідношення владних повноважень між 
 центральним, регіональним і місцевим 
управлінням:
Унітарно-централізована система діє у 

Великобританії (Англії), Ірландії, Греції, 
Люксембурзі. Планування та організація 
інвестиційного процесу в цих країнах 
відбуваються на основі прийнятого в центрі 
плану розвитку на кілька років. При цьому 
стимулювання інвестиційної діяльності на 
місцях  здійснюється за рахунок різних грантів, 
пільгових процентних ставок, заставних гарантій 
і зниження податкового тиску. 
Унітарно-муніципальна модель функціонує в 

скандинавських країнах (Данії, Швеції, Норвегії, 

складаються деталізовані плани розвитку, але 
конкретизуються вони і всі значущі управлінські 
рішення приймаються на рівні муніципалітетів. 
Ключовими принципами організації економічного 
життя в скандинавських країнах є сильне 
місцеве самоврядування і децентралізоване 
економічне планування. 
Унітарно-регіональна модель характерна для 

Португалії, Великобританії (Уельс і Шотландія), 
Франції, Нідерландів, Італії, Іспанії. Центрами 
планування та організації інвестиційного 
процесу виступають регіони. На регіональному 
рівні здійснюється стимулювання інвестицій в 
нематеріальні  активи і впровадження інновацій 
через надання грантів, безвідсоткових кредитів 
тощо.  
Федеративно-централізована система 

управління характерна в першу чергу для 
Німеччини. В цій країні більшість повноважень 
щодо прийняття рішень з підтримки інвестицій 
приймається на рівні держави, а реалізація 
регіональних та місцевих програм покладається 
на нижчі рівні управління, зокрема федеративні 
землі.  
До країн з федеративно-регіональною 

організацією управління відносяться Австрія, 
Швейцарія, Бельгія. У цих країнах регіони несуть 
відповідальність за збір інформації, підготовку 
планів  економічного розвитку. Приклад 
європейських країн, більшість з яких прагне до 
децентралізації економічного  управління 
демонструє ефективність системи, при якій 
повноваження з організації інвестиційного 
процесу зосереджені на регіональному рівні. В 
Україні система планування та організації 
 інвестиційного процесу на регіональному рівні в 
деякій мірі відображає наслідки радянської 
епохи, оскільки спостерігається ослаблення 
традиційно індустріальних регіонів, 
зосередження інвестицій  переважно у великих 
містах. 

3. Регіональна політика в Україні
З початку розвитку пострадянського 

економічного простору формування економічної 
політики в  регіонах продовжувало ініціюватися з 
центру. Тим не менш, після здобуття Україною 
незалежності  було здійснено спробу одночасно 
консолідувати економічні повноваження в центрі 
і при цьому  дистанціюватися від найбільш 
політично нестабільних територій. Внаслідок 
цього, виділилися високорозвинені та 
депресивні регіони. 
З точки зору  регіональної політики така 

асиметричність не представляє ніякої 



небезпеки, більше того, виявлення ключових 

спрямованої на посилення відтворювального 
процесу в них, замість розпорошування коштів 
по всій території є прикладом реалізації 
класичного методу управління економічними 
процесами. Проте вітчизняні відносини центру 
та регіонів встановлювалися не на основі 
міркувань економічної політики, а виходячи з 
цілей забезпечення  стійкості політичного 
режиму. 
Передача повноважень від центру регіонам 

здійснювалася в процесі неформальних 
домовленостей. З урахуванням таких 
особливостей, регіональна політика має стати 
одним з головних, пріоритетних напрямів 
державної політики, яка повинна враховувати як 
стратегічні інтереси національної безпеки, так й 
інвестиційні потреби розвитку всіх регіонів. 
Сьогодні державна інвестиційна політика 

України базується на теоретичних тенденціях 
розвитку (діяльність держави спрямована на 
створення сприятливих нормативно-правових та 
господарських  умов для інвестування, 
формування необхідних засобів для 
інвестиційного розвитку, а також підтримку 
стійкої кон’юнктури на ринках капіталу та 
інвестиційних послуг) та прагматичних 
концепціях. 

4. Висновки 
Оскільки кожний регіон має свої особливості, 

які пов’язані з веденням господарської 
діяльності, пріоритетними напрямами розвитку, 
кліматично-природничими умовами, трудовим 
потенціалом, тощо. Необхідно зосередити увагу 
на дослідженні кожного окремого регіону. 
Подальший збалансований та пропорційний 
соціально-економічний розвиток територій 
держави в сучасній інвестиційній ситуації 
залежить від правильності дій та ефективності 
використання інвестиційних інструментів 
місцевими органами влади.
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Анотація
Розглянуто сучасний стан та поточні проблеми 

розвитку аграрної сфери в Україні. 
Проаналізовано рівень конкурентоспроможності 
 вітчизняних підприємств АПК на світових 
ринках. Обґрунтовано пропозиції щодо 
посилення конкурентних позицій вітчизняних 
підприємств на світових ринках 
агропродовольчої продукції.  
Ключові слова: АПК, конкурентоспроможність 

сільськогосподарської продукції, аграрний сектор 
України

Annotation
The current situation and potential problems of the 

agrarian sector developments in Ukraine are 
discussed. The competitiveness of domestic 
agrobusiness on external markets is analyzed. 
Suggestions for strengthening of the competitive 
position of domestic companies in global markets of 
agro-food products are raised.

Key words: Agribusiness, competitiveness of 
agricultural production, agrarian sector of Ukraine

1. Вступ
Конкурентоспроможність — один з 

найважливіших чинників, що забезпечує сталий 
розвиток окремих галузей та будь-якого 
підприємства. У цьому контексті розвиток 
української економіки залежить від ефективного 
функціонування АПК та ринку агропродовольчої 
продукції. Сучасні умови економічного розвитку 
характеризуються поглибленням інтеграційних 
процесів, лібералізацією умов торгівлі 
сільськогосподарськими товарами, орієнтацією 
на зовнішні ринки, а також підвищеною увагою 
до якості продукції. Тому в умовах поглиблення 
міжнародної інтеграції питання підвищення 
конкурентних переваг вітчизняних виробників 
аграрної продукції набуває дедалі більшої 
актуальності.
Дослідженням конкурентоспроможності 

агропромислового комплексу, окремих його 
аспектів займається багато вітчизняних та 

зарубіжних вчених. Зокрема серед західних 
дослідників ці проблеми висвітлювали А. Курно, 
Е. Хекшер, Дж. Робінсон, Е. Чемберлін, П. 
Сраффі, Ф. Хайек, М. Портер, Г. Азоєв, І. 
Ансофф, А. Томпсон, А. Юданов, А. Стрікленд, Р. 
Фатхутдинов та ін. Серед вітчизняних вчених, які 
займались дослідженням питань 
конкурентоспроможності АПК, вагомий внесок 
зробили Б. Данилишин, О. Кваша, О. Кописко, О. 
Ліпанова, В. Міланич, Т. Осташко, О. Піменова, 
Л. Прокопець, П. Саблук, Б. Супіханов, П. 
Чайковський, І. Чемерис, І. Яців та ін. 
Незважаючи на велику кількість досліджень, 
проблема є не достатньо розкритою у частині 
пошуку ефективних механізмів забезпечення 
високої конкурентоспроможності вітчизняних 
аграрних підприємств у посткризовий період 
розвитку світової економіки.
Метою статті є проведення системного аналізу 

конкурентоспроможності вітчизняного АПК та 
його складових, а також розробка пропозицій 
щодо посилення конкурентних переваг аграрної 
сфери України.

2. Особливості конкурентоспроможності 
вітчизняного аграрного сектора
Конкурентоспроможність агропромислового 

сектора є багатогранним поняттям, яке 
характеризує його здатність конкурувати як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 
Вітчизняні товаровиробники 
сільськогосподарської продукції мають значний 
потенціал, який не може реалізуватись через 
низку проблем, однією з яких є відсутність 
конкурентоспроможності аграрного сектора 
економіки. Про низький рівень 
конкурентоспроможності вітчизняної 
сільськогосподарської продукції на 
європейському продовольчому ринку свідчать: 
• низька ефективність цієї галузі порівняно з 
іншими країнами; 
• невідповідність структури українського експорту 
попиту країн ЄС на сільськогосподарську 
продукцію; 



• невелика частка підприємств, сертифікованих 
згідно з міжнародними стандартами.
Значною мірою перешкоджають зміцненню 

конкурентоспроможності такі чинники, як: 
• низький рівень розвитку вітчизняної фінансово-
кредитної системи; 
• нерозвиненість інфраструктури АПК; 
• недостатня гармонізація українських стандартів 
якості з міжнародними; 
• недостатність державного цільового 
фінансування науково-прикладних розробок.
Україна має значні можливості для розвитку 

аграрного сектора та перетворення його у 
високоефективну сферу економіки. Сприятливі 
ґрунтово-кліматичні передумови, родючі землі 
сприяють подальшому його розвитку, отриманню 
врожаїв сільськогосподарських культур в 
обсягах, достатніх для забезпечення внутрішніх 
потреб і формування експортного потенціалу. 
Аграрний сектор посідає важливе місце в 
економіці України, тут виробляється 18% ВВП, 
створюється 16% валової доданої вартості, у 
ньому зайнято майже 25% загальної чисельності 
працюючих в державі [7]. 
Найбільшу питому вагу вітчизняної аграрної 

продукції виробляють дрібні селянські 
домогосподарства. Проте цілеспрямована 
робота щодо впровадження науково 
обґрунтованих технологій утримання худоби, 
збалансованої годівлі, ветеринарного 
обслуговування, селекції у підсобних 
господарствах не ведеться, що призводить до 

того, що їх продукція не відповідає вимогам 
якості та безпеки в рамках угод СОТ та вимог ЄС 
і є неконкурентоспроможною. Тому приєднання 
України  до зони вільної торгівлі з ЄС призведе 
до втрати вагомого джерела сукупного доходу 
сільських родин (за підрахунками експертів 
проблема торкнеться близько 3млн осіб).
У ринкових умовах господарювання для 

підприємств аграрного сектору економіки України 
однією з головних проблем є залучення інвес-
тиційних й інноваційних ресурсів. У 2011 р. 
суб’єктами господарювання за рахунок усіх 
джерел фінансування в сільське господарство, 
мисливство, лісове господарство вкладено 12,2 
млрд. грн. інвестицій в основний капітал, що на 
16,5% менше, ніж у 2010 р. [7].
Відсутність належних заходів органів 

державного управління щодо вирішення цієї 
проблеми вже призвело до низки загрозливих 
явищ в аграрному секторі економіки України, 
серед яких: зменшення обсягів валової продукції 
сільського господарства, зменшення кількості 
рогатої худоби за цей період майже у п’ять разів, 
заборона експорту українських живих тварин і 
м’яса на ринки країн ЄС; зменшення обсягів 
експорту молока з України в країни ЄС щороку 
на 50% при одночасному збільшенні обсягів 
імпорту на 60%.
Сьогодні конкурентоспроможність вітчизняного 

сільсько-господарського підприємства 
визначається такими 



внутрішньому та зовнішньому ринках;
2) спроможність продукції даного підприємства 
конкурувати на ринку з аналогічною продукцією;
3) отримання підприємством конкурентних 
переваг на основі продукції відповідної якості;
4) ефективне використання технологій, ресурсів, 
методів управління, навичок і знань персоналу, 
компонентів маркетингової діяльності, які 
відображаються на якості та 
конкурентоспроможності продукції, прибутковості 
підприємства.
Важливою умовою забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств є 
ефективне використання ресурсів, залучення 
кваліфікаційного персоналу, досягнень сучасного 
менеджменту, інноваційних, фінансових та 
інформаційних можливостей підприємства, що в 
сукупності являють собою його потенціал, який, у 
свою чергу, також повинен бути 
конкурентоспроможним.

3. Шляхи підвищення 
конкурентоспроможності
Розглянемо поняття конкурентоспроможності 

сільськогосподарського виробництва. Це 
багатогранне поняттям, яке характеризує його 
здатність конкурувати на внутрішньому та 
зовнішньому ринках і вимірюється ступенем 
присутності вітчизняної продукції на них [1, с. 61]. 
Можна виділити наступні групи 
сільськогосподарської продукції за рівнем її 
конкурентоспроможності:
1) група конкурентоспроможної продукції 
(насіння соняшнику, продукти його переробки, 
насіння ріпаку, сої та продукти їх переробки, 
продовольче та фуражне зерно);
2) група перспективної конкурентоспроможності 
(м’ясо птиці, овочі, яйця, молоко та молочні 
продукти, свинина, мед, картопля);
3) група продукції з низькою перспективою 
створення конкурентоспроможності (яловичина, 
цукор, льон) [6, с. 32].
Особливо важливим питанням в теорії 

конкурентоспроможності агропромислового 
комплексу є чинники, які впливають на його 
функціонування. Економічна література 
класифікує відповідні чинники за різними 
класифікаційними ознаками. М. Портер виділяє 
основні та розвинуті чинники, загальні та 
спеціалізовані, природні та штучно створені. 
Також існують класифікаційні ознаки за об’єктом 
дослідження, за сферою дії, за керованістю, за 
рівнем спеціалізації. Більшість науковці 
сходяться на тому, що основними факторами є 
якість, ціна та попит [4, с. 71].

Індикатором економічного зростання сільського 
господарства є валове виробництво 
сільськогосподарської продукції. Показником 
використання земельних ресурсів безперечно є 
площа сільськогосподарських угідь або площа 
ріллі. Зважаючи на структуру виробництва 
сільського господарства України та прямий 
зв'язок рослинництва із земельними ресурсами, 
необхідно проаналізувати і показник валової 
продукції рослинництва. Площа 
сільськогосподарських угідь України впродовж 
1990-2012 рр. майже не змінилася (рис.1). 
Зменшення площ за цей період складає лише 
—1%. Таким чином, ефективність використання 
земельних ресурсів за цей період часу 
знизилась. Проте, за останню декаду 
відбувається скорочення “розриву” між 
показниками, а обсяг виробництва рослинництва 
вже вийшов на рівень 1990 р.
Як свідчать міжнародні порівняння, Україна має 

значний потенціал до зростання продуктивності 
ведення сільського господарства, а отже і до 
підвищення його конкурентоспроможності 
(табл. 1).
Основними напрямами підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної аграрної 
сфери є забезпечення підтримки процесу 
стандартизації якості продукції, удосконалення 
процесу отримання сільськогосподарськими 
підприємствами повного комплексу 
інформаційно-консультаційних послуг щодо 
експорту продукції, вирішення проблем 
повернення ПДВ та надання доступних кредитів 
для сільськогосподарських підприємств. 
Створення підприємствами власних 

сировинних ресурсів, замкнутого циклу 
виробництва і реалізації продукції, впровадження 
прогресивних технологій, інновацій, 
вдосконалення економічних відносин між 
учасниками ринку дасть можливість підвищити 
обсяги виробництва та якість продукції [2, с. 133].

4.Висновки
Одним із способів підвищення 

конкурентоспроможності АПК України на 
світовому ринку є гармонізація законодавства, 
яка проводиться з метою усунення розбіжностей 
законодавств між країнами, що матиме 
наслідком посилення конкурентних переваг 
вітчизняних експортерів. Мова йде, зокре¬ма, 
про необхідність удосконалення системи 
сертифікації продукції. Враховуючи специфіку 
аграрного сектору, необхідно удосконалити 
нормативну базу у частині скорочення термінів та 
умов проведення антидемпінгових розслідувань. 



Перспективним напрямом досліджень у цьому 
напрямі є 

визначення можливостей його адаптації до умов 
України. 
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Анотація
Розглянуто тенденції розвитку технологічного 

імпорту в Україні. Виявлено позитивний вплив 
імпорту інвестиційних товарів на інноваційний 
розвиток вітчизняної економіки. Проаналізовано 
ефективність трансферу технологій. Досліджено 
основні джерела технологічного імпорту до 
України.

Annotation
Developments in the technological imports in 

Ukraine are considered. Positive effects of imports 
of capital goods for the innovative-driven growth of 
the national economy are identified. Effectiveness of 
the technology transfer is analyzed. Major sources 
of technology imports to Ukraine are explored.

1. Вступ
Технологічний імпорт та трансфер технологій 

стали невід'ємною частиною світового 
економічного процесу, а робота організацій 
наукового сектора у світі все більше оцінюється з 
погляду економічної ефективності використання 
розроблених технологій на світовому ринку. У той 
же час ефективність участі окремої країни у 
міжнародних процесах трансферу технологій 
залежить від рівня її соціально-економічного 
розвитку та врахуванні критеріїв пріоритетів 
технологічного розвитку при розробці стратегії 
міжнародної науково-інноваційної політики. 
Серед потенційних джерел структурної 
перебудови та розвитку української економіки 
особливе місце займає імпорт інвестиційних 
товарів, використання яких здатне забезпечити 
доступ до сучасних технологій та менеджменту, 
сприяти формуванню національних 
інвестиційних ринків й динамізації ринків товарів 
і послуг, протегувати макроекономічну 
стабілізацію та вирішення ряду соціальних 
проблем, а також 

Значення імпорту часто недооцінюється 
вітчизняними та зарубіжними дослідниками, які 
пропонують переважно його обмеження. 
Дослідженню проблеми вітчизняного імпорту та 
його структури присвячено ряд праць відомих 
дослідників, серед них: Л. Яремко, О. Зубка, 
В.Шевчука, Н. Черкас, О. Пічкура, В. Россохи, 
С.Давимуки, Т. Нагачевської, Т. Гринько, 
Л.Кібальника, Т.Мельник, А.  Величка, 
О.Хвороста та багатьох інших.
Метою даної статті є наукове обґрунтування 

системи макроекономічних важелів та 
інструментів стимулювання технологічного 
імпорту України за умов структурної 
трансформації національної економіки та 
посилення глобальної конкуренції.

2. Технологічний імпорт як передумова 
інноваційного розвитку
У національній доповіді “Новий курс: реформи 

в Україні 2010-2015” [1] вказується на 
необхідність здійснювати цілеспрямований 
перерозподіл експортних доходів від первинних 
галузей або галузей проміжного продукту в 
напрямі інвестування в галузі з високим вмістом 
доданої вартості і особливо галузі, що 
випускають високотехнологічний продукт. Слід 
цілеспрямовано формувати такий інвестиційний 
режим у країні, у межах якого був би економічно 
доцільний перелив капіталу в перспективніші і 
стратегічно вигідніші види економічної 
діяльності, пов’язані з підвищеним рівнем 
технологічності. Важливим кроком могло би 
стати приєднання України до окремих ініціатив 
ЄС у галузі розвитку високотехнологічної та 
екологобезпечної, енергоефективної 
інфраструктури, що дало б змогу відкрити доступ 
до відповідних фондів ЄС. Завданням 
модернізації є підвищення продуктивності праці 
внаслідок економічно вмотивованого 
запозичення та вдосконалення західних 



технологій. Потрібно визначити на найвищому 
державному рівні пріоритетні напрями 
технологічного розвитку з урахуванням 
глобальних тенденцій і надати їм статус 
інноваційних точок росту та забезпечити умови 
для найшвидшого зростання та формування 
інноваційних кадрів, які будуть у майбутньому 
технологічним ядром.
Згідно з Законом України “Про державне 

регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій” [2], трансфер технології — це 
передача технології, що оформляється шляхом 
укладення між фізичними та/або юридичними 
особами двостороннього або багатостороннього 
договору, яким встановлюються, змінюються або 
припиняються майнові права та обов'язки щодо 
технології та/або її складових. Основною метою 
державного регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій є забезпечення розвитку 
національного промислового і науково-технічного 

потенціалу, його ефективне 

розвитку держави та забезпечення 
технологічності виробництва вітчизняної 
продукції з урахуванням світового досвіду, 
можливих соціально-економічних, технологічних і 
екологічних наслідків від застосування 
технологій та їх складових, сприяння розвитку 
виробництва, в якому використовуються новітні 
вітчизняні технології та їх складові. 
На рис. 1 побудовано схему взаємозв’язку 

технологічного імпорту та інноваційного розвитку 
економіки. Згідно даної схеми, можна дійти 
висновку, що імпорт інноваційних товарів є 
незамінним фактором швидкого та якісного 
інноваційного розвитку економіки України та 
виробництва конкурентоспроможного 
технологічного товару з високою доданою 
вартістю, з яким можна вийти на міжнародний 
ринок технологій.



Економічна доцільність імпорту технологій 
полягає у тому, що масштабні науково-дослідні 
та дослідно-конструкторські роботи вимагають 
значних витрат грошових коштів та часу, а імпорт 
нових технологій економить ці ресурси і надає 
більше можливостей для швидкого 
технологічного розвитку країни. Купуючи нові 
технології, покупець отримує можливість 
ліквідувати в короткі терміни своє технічне 
відставання в тій чи іншій галузі. Придбання 
імпортних технологій зазвичай супроводжується 
порівняно малими витратами з освоєння 
виробництва продукції. 

3. Засадничі тенденції в технологічному 
імпорті
Рис. 2 ілюструє світових лідерів імпорту машин 

та транспортного обладнання за 2012 р. у 
порівнянні з аналогічним показником для 
України. Можна зробити висновок, що усі 
високорозвинені держави активно займаються 
трансфером технологій та високотехнологічного 
товару, що позитивно впливає на інноваційний 
розвиток їхніх економік. Порівнюючи показники 
технологічного імпорту лідируючих країн і 
України (21,359.8 млн. дол. США за 2012 р.) [3], 
можна стверджувати, що наша держава значною 
мірою відстає від технологічного розвитку 
провідних країн світу, адже імпорт інноваційних 
товарів та технологій — це можливість 
модернізації і підвищення ефективності 
вітчизняного виробництва; зниження витрат на 
освоєння нових ринків і нових технологій 
виробництва; вихід на міжнародний ринок з 
конкуренто-спроможним товаром.
У структурі вітчизняного експорту 

високотехнологічних товарів переважають 
продукція аерокосмічної галузі, електроніка, 
засоби зв'язку та фармацевтичні препарати – їх 
сукупна питома вага становить близько 85% від 
експорту товарів цієї групи. У технологічному 
імпорті перевага належить фармацевтичним 
виробам, електронним товарам і засобам зв'язку 
та неелектричній техніці (сукупна частка –75%) 
[4].
Для повнішого висвітлення становища 

високотехнологічних галузей України варто також 
проаналізувати динаміку експорту й імпорту за 
групами високотехнологічних товарів (табл. 1). 
Як видно, негативне сальдо зовніш¬ньої торгівлі 
високотехнологічними товарами збільшилося з 
2,0 до 2,8 млрд. дол. США впродовж 2008-2012 
рр. Єдиною групою, що демонструє позитивне 
сальдо зовнішньої торгівлі, є аерокосмічна 
техніка, причому за цей 

споживання такої продукції є незначним, можна 
стверджувати, що позитивне сальдо зовнішньої 
торгівлі України залежить від іноземного попиту 
на продукцію галузей авіа- та космічного 
машинобудування. Разом з тим більшість 
вітчизняних ринків високотехнологічних товарів 
суттєво залежать від імпорту, про що свідчить 
негативне сальдо за групами товарів. 
Найбільшим негативне сальдо у 2012 р. було у 
фармацевтиці, комп’ютерній і офісній техніці, 
хімічних продуктах, а також у неелектричній 
техніці. Налагодження виробництва такої 
продукції на теренах України допоможе суттєво 
покращити її сальдо зовнішньої торгівлі. 
Внутрішній ринок високотехнологічної продукції 
залишається недорозвиненим, адже вітчизняні 
виробники неспроможні конкурувати з 
іноземними компаніями, які займають на ньому 
провідні позиції.
Згідно даних державної служби статистики 

України [5], складено рейтинг країн-експортерів 
технологічного імпорту до України за 2012 р. 
(рис. 3). В даному дослідженні до технологічного 
імпорту було віднесено такі групи товарів: 
двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 
запалюванням, iз зворотно-поступальним або 
обертовим рухом поршня; двигуни внутрішнього 
згоряння поршневі з компресійним 
запалюванням (дизелі або напiвдизелi); машини 
сільськогосподарські, садові або лiсогосподарськi 
машини; обладнання промислове або 
лабораторне з електричним чи неелектричним 
нагрівом; фармацевтична продукція; реактори 
ядерні, котли, машини; електричні машини; 
залізничні  локомотиви; засоби наземного 
транспорту, крім залізничного; літальні апарати; 
прилади та апарати оптичні, фотографічні; судна. 
Відповідно до рис. 3, існує великий відрив 

Німеччини, Китаю та Росії серед країн-
експортерів технологічних товарів до України. 
Саме імпортні товари даних країн переважають 
на українському ринку технологій.
Домінуючу роль в інноваційному процесі стала 

відігравати не стільки генерація ідеї, скільки 
швидка комерціалізація. Тобто, для багатьох 
сучасних компаній значно важливішою є не 
створення, а впровадження інновацій. Адже ідеї 
можна купити на ринку і сфокусувати сили на 
практичній стороні.
Імпорт високотехнологічних товарів 

виробничого призначення у поєднанні із 
програмним забезпеченням та 
висококваліфікованим персоналом має 
позитивний вплив на зростання рентабельності 



інноваційні рейки. 
створенні “японського дива” мало ефективне 
використання іноземних патентів і ліцензій, їхнє 
негайне впровадження й освоєння. Відкритість 
корейського бізнесу стала визначальною 
детермінантою освоєння зовнішніх hi-tech ринків, 
адже на початкових етапах технології 
закуповувалися в іноземних ділових партнерів, а 
згодом на арені міжнародної торгівлі почала 
фігурувати високотехнологічна продукція свого 
виробництва. Факторами прискореного 
економічного зростання цих країн стали значний 
обсяг приватних капітальних інвестицій, наявність 
надлишкової висококваліфікованої робочої сили 
та зростання продуктивності праці завдяки 
запровадженню провідних західних технологій.
Практика показує, що вироби, вироблені із 

зарубіжної технологією, відрізняються високою 

бізнес-процесу, забезпечуючи підприємцям як 
матеріальні, так і нематеріальні вигоди: 
ефективне управління витратами, заощадження 
матеріальних ресурсів, збільшення гнучкості 
виробництва та продуктивності праці, зростання 
якості продукції, швидке реагування на вимоги 
ринку тощо. Це підтверджено численними 
емпіричними дослідженнями у тих країнах, де 
для цього створено відповідний інструментарій.  
Великий український бізнес необхідно 

терміново зорієнтувати в інноваційну систему 
координат. Не потрібно експлуатувати залишки 
матеріально-виробничої бази радянських часів, а 
необхідно оновлювати національні індустріальні 
потужності. Корейський, японський та китайський 
корпоративний досвід вказує нам на крайню 
потребу відкритості бізнесу для переходу на 





нових виробів направляється на зовнішній ринок, 
збільшуючи експортні можливості покупця нової 
технології. Отже, в Україні потрібно активізувати 
застосування трьох основних типів стратегій 
інноваційного розвитку: перенесення 
(використання зарубіжного науково-технічного 
потенціалу та його досягнень), запозичення 
(освоєння виробництва високотехнологічної 
продукції шляхом використання власної дешевої 
робочої сили та власного науково-технічного 
потенціалу), нарощування (використання 
власного науково-технічного потенціалу, 
залучення іноземних учених і конструкторів). 

4. Висновки
Враховуючи динаміку та обсяги експорту й 

імпорту товарів за високотехнологічними групами, 
очевидним є посилення імпортозалежності 
внутрішнього ринку. Отже, можна констатувати, 
що Україна є нетто-імпортером 
високотехнологічної продукції. Внутрішні ринки 
України зайняті переважно іноземними 
виробниками. А галузі, що мають позитивне 
сальдо зовнішньоторговельних операцій, такі як 
авіаційна та космічна, суттєво залежать від 
кон’юнктури на світовому ринку. Тільки після того, 
як вітчизняні виробники будуть домінувати на 
українському ринку високотехнологічних товарів, 
запозичивши іноземні технології та здійснюючи 
трансфер технологій, можна робити акцент на 
виробництві високотехнологічної продукції на 
експорт. Імпорт інноваційних товарів є незамінним 
фактором швидкого та якісного інноваційного 
розвитку економіки України та виробництва 
конкурентоспроможних технологічних товарів з 
високою доданою вартістю, з якими можна вийти 
на міжнародний ринок технологій. Це матиме 
наслідок зниження витрат на освоєння нових 
ринків і нових технологій виробництва.
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Анотація 
У статті проаналізовано основні тенденції 

розвитку зовнішньої торгівлі Львівської області та 
досліджено чинники розвитку 
зовнішньоторговельних операцій за допомогою 
кореляційно-регресійного аналізу на основі 
статистичного пакету Eviews.
Ключові слова: інвестиції, обмінний курс, 

інфляція, зовнішньоторговельні операції

Annotation
Main trends in the development of foreign trade in 

the Lviv region are analyzed. Explanatory factors 
behind foreign transactions are investigated, using 
correlation and regression analysis with the Eviews 
statistical package.

Keywords: investment, exchange rate, inflation, 
foreign trade transactions

1. Вступ
Львівська область має достатньо розгалужені 

економічні зв’язки з країнами світу. Такому 
розвиткові справ сприяють перш за все могутній 
економічний потенціал регіону в поєднанні із 
стратегічним географічним розташуванням та 
векторами зовнішньоекономічної політики нашої 
країни. Торгівельне сальдо Львівської області та 
України загалом  починаючи з 2005 р. має 
негативне значення, що свідчить про 
перевищення об’ємів імпорту країни над її 
експортом, тобто конкурентоздатність 
вітчизняних виробників на зовнішніх ринках 
знижується. У зв’язку зі зниженням обсягу 
українського експорту, який є важливою 
складовою частиною ВВП нашої країни, 
необхідне формування системи заходів щодо 
його державного стимулювання. Тобто необхідна 
ефективна урядова державна програма розвитку 
і реалізації експортного потенціалу України та 
Львівської області зокрема
Теоретичним проблемам розвитку 

зовнішньоторговельної політики і її впливу на 
інтеграційний розвиток країн з перехідною 

українських, так і зарубіжних вчених-економістів. 
Серед них слід відзначити дослідження М.Аль-
Аграа, Дж.Брандера, Дж. Вінера, Г.Грубеля, 
Р.Д.Джонса, Р.Кейвса, Ч.Киндлбергера, Д.Кісінга, 
В. Леонтьєва,С. Ліндера, Х. Ліннеманна, 
Дж.Міда, К. Мілнера, Б.Оліна, М.Познера, 
Д.Рікардо, П. Самуельсона, А.Сміта.
Метою статті є обґрунтування рекомендацій 

щодо збалансування зовнішньої торгівлі та 
розвитку експорту Львівської області.

2. Загальні тенденції
Львівська область є однією із перспективних 

для розвитку зовнішньоекономічної співпраці. На 
користь цього свідчать потужний потенціал для 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності, 
вигідне економіко-географічне розташування, 
кількість населення складає близько 2,5 млн. 
чоловік; високий його освітній рівень, належна 
кваліфікація робочої сили, особливо інженерно-
технічного складу, наявність розвинутої 
інфраструктури. Незважаючи на сприятливе 
прикордонне розташування області з країнами 
Європейського Союзу (ЄС), відсутність потужної 
переробної промислової бази, низький рівень 
інвестиційно-інноваційної активності в регіоні 
вплинули на рівень і структуру експорту [5]. 
Варто зазначити, що практично всі країни на 
стадії переходу до ринкової економіки мають 
схожі тенденції розвитку ЗЕД до українських. 
Проте ефективність цього переходу залежить 
перш за все від політичної ситуації в країні, 
справжніх (не декларованих) намірів уряду 
країни та визначених коротко- і довгострокових 
цілей. 
Проблемним питанням зовнішньої торгівлі 

Львівської області в процесі входження у світове 
господарство є нераціональна структура, а отже, 
малоперспективна модель міжнародної 
спеціалізації, що загалом не відрізняється від 
загальноукраїнських особливостей. Це пов’язано 
з тим, що Україна експортує на міжнародні ринки 
товари, які 

комплексу 



та харчової промисловості, руди, метали, 
передусім чорні, продукція хімічної 
промисловості тощо) [8]. 
Для зовнішньої торгівлі Львівської області 

характерним є перевищення імпорту над 
експортом, при цьому від’ємне сальдо останніми 
роками збільшувалось і у 2011 р. досягло 1,9 
млрд. дол. США (рис. 1). Частково така ситуація 
пояснюється значною трудовою міграцією, що 
генерує серйозні валютні надходження. Зі свого 
боку, це стає чинником стимулювання попиту на 
товарному ринку та підвищеного попиту на 
імпорт. Передусім йдеться про споживчі товари 
довгострокового користування (автомобілі, 
побутова техніка), а також будівельні матеріли 
(це пояснюється інтенсивним житловим 
будівництвом на території області). 
Географічна структура зовнішньої торгівлі 

товарами Львівської області станом за 2012 р. 
представлена у табл. 1. Географія експорту у 
2012 р. нараховувала 98 країни світу.
У Львівській області зосереджена велика 

з іноземним капіталом, які спеціалізуються на 
товарах легкої промисловості. Важливо, що ці 
підприємства сприяють залученню ресурсів 
жіночої праці.
Варто зауважити, що Львівська область не 

спеціалізується на технологічному експорті, що є 
дивним, оскільки тут зосереджений промисловий 
і науковий потенціал. Проте реальні дані 
засвідчують істотне погіршення динаміки 
промислового виробництва на Львівщині, що тим 
більше дивує на тлі успіхів сусідніх Волинської і 
Закарпатської областей [7]. На відміну від 
експорту, імпорт у Львівську область зростає 
стрімкими темпами, незважаючи на фінансову 
кризу в Україні та за кордоном. 
Зовнішня торгівля послугами Львівської області 

на відміну від торгівлі товарами 
характеризується додатнім сальдо. Тенденції у 
зовнішній торгівлі послугами наведено у табл. 2. 
Помітним є збільшення експорту послуг готелів 
та ресторанів,що пояснюється проведенням 
 чемпіонату Євро-2012 в  Україні, оскільки Львів 
був одним з приймаючих міст.





Основними країнами-партнерами області у 
зовнішній торгівлі послугами традиційно 
виступають країни ЄС, серед яких переважають 
Польща та Німеччина. Стабільні зв’язки 
Львівщина підтримує із США, Російською 
Федерацією, Білоруссю, Канадою.
Прямі іноземні інвестиції в економіку Львова за 

країнами станом на 1 січня 2014 р. представлені 
на рис. 3. Цей показник становить інтерес як з 
погляду стимулювання обсягів виробництва 
товарів і послуг, так і формування динаміки та 
структури зовнішньоторговельних потоків. Якщо 
переважання прямих інвестицій з Польщі чи 
Австрії не викликає особливих питань, то менш 
прозорими є інвестиції з Кіпру чи Віргінських 
островів, які ніколи не відрізнялися ані 
географічною близькістю до України, ані скільки-
небудь пристойним рівнем технологічного 
розвитку. Очевидно, що в цьому випадку йдеться 
про “рециклінг” раніше виведених з України 
коштів місцевого бізнесу.

3. Емпірична оцінка функціональних 
залежностей
Безперечно, на зміну обсягу 

зовнішньоекономічної діяльності Львівської 
області впливав ряд факторів. Для того, щоб 
дослідити вплив обмінного курсу, інфляції та 
інвестиції на обсяги експорту та імпорту 
Львівської області, нами було використано апарат 
кореляційно-регресійного аналізу на основі 
статистичного пакету Eviews. Для дослідження 
використовувались показники з веб-сайту 
Головного управління статистики у Львівській 
області за період з 1995 по 2012 рр. [3,5,6,9].
Нижче представлено перелік усіх використаних 

змінних:
EX,IM — обсяги експорту та імпорту  Львівської 
області, млн. дол. США;
EXCH — обмінний курс гривня/долар;
INF — інфляція;
INVEST — інвестиції;
EX_(t-1),IMP_(t-1) — обсяги експорту та імпорту в 
попередньому році, млн. дол. США;
Всі дані було прологарифмовано та очищено від 
сезонності. Отже, чинники розвитку експорту 
Львівської області виявилися такими (1):

EX=0,33EXCH-0,008INF-0,15INVEST+1,19EX_(t-1)-0,11CRISIS 
     (2,21)*     (-0,21)      (-1,47)       (7,09)*       (-1,00) 
DW= 2,1 R2=0,94
Оскільки показник Дарбіна-Уотсона перебуває в 

допустимих межах, це засвідчує адекватність 
оціненої моделі. Скоригований коефіцієнт R2 
вказує на те, що обрані незалежні змінні 
пояснюють динаміку залежної змінної на 94%. 
Цілком передбачувано чинником збільшення 

експорту виявилася девальвація грошової 
одиниці. Знак коефіцієнта для інфляції має 
очікуваний від’ємний знак, але йому бракує 
статистичної значущості. Примітно, що інвестиції 
не мають сприятливого впливу на обсяги 
експорту. Це можна пояснити передусім їхньою 
географічною структурою, яка передбачає 
вкладення коштів сумнівного походження та без 
належного технологічного підґрунтя. Фінансова 
криза 2008-2009 рр. мала негативний вплив на 
обсяги експорту, але відповідному коефіцієнту 
бракує статистичної значущості. Експорт з 
Львівської області дуже інерційний, так що його 
збільшення у поточному періоді веде до 
наступного “перельоту” з лагом у квартал.  
Для аналізу впливу ряду чинників на зміну 

обсягу імпорту у Львівську область було 
побудоване наступне регресійне рівняння (2):

IMP=-0,2EXCH-0,24INF+0,61INVEST+0,19IMP_(t-1)-0,18CRISIS
     (-0,65)    (-2,48)**        (3,9)*       (0,93)       (-0,83) 
DW= 1,97 R2=0,87
Показник Дарбіна-Уотсона перебуває в 

допустимих межах, що свідчить про адекватність 
даної моделі. Скоригований коефіцієнт R2 вказує 
на те, що обрані незалежні змінні пояснюють 
динаміку залежної змінної на 87%. Основними 
чинниками зростання імпорту є інвестиції. 
Обмінний курс, інфляція та кризові явища 

впливають на зміну обсягів імпорту негативно. 
Імпорт позитивно залежить від власних лагових 
значень. 
Важливим фактором збільшення 

конкурентоспроможності українського експорту є 
також інвестиційна діяльність, оскільки багато 
львівських підприємств, котрі на сьогодні 
позиціонуються на міжнародному ринку, містять 
іноземний капітал. Це можна спостерігати на 
прикладі компанії “Світоч”, контрольний пакет 
акції якої має швейцарська компанія “Nestle”, або 
ж стрийської корпорації “Leoni” з німецькими 
інвестиціями. Ці компанії успішно працюють на 
експорт впродовж багатьох років, збагачуючи 
державний бюджет.
Для збільшення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності Львівському 
регіону варто збільшити обсяги експорту в 
пріоритетних галузях промисловості. Допомогою 
в досягненні цих цілей повинне стати ефективне 
державне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності Львівської області.

4. Висновки
Отже, незважаючи на велику кількість 

Львівська область з часів незалежності 



характеризується середнім рівнем активності 
здійснення зовнішньоторговельних операцій, в 
яких постійно переважає імпорт. У процесі 
аналізу факторів розвитку експорту та імпорту 
Львівської області вдалось визначити, що на 
збільшення обсягів зовнішньоторговельних 
операцій негативно впливає фінансова криза, з 
якою впродовж декількох років невпинно 
бореться Україна та світ. Відомо, що девальвація 
гривні позитивно впливає на зростання 
експортних операцій. Також при девальвації в 
Україну залучаються більші обсяги інвестицій, 
проте це є крайнім заходом. При ефективному 
регулюванні зовнішньої діяльності Львівська 
область має шанси стати найбільш привабливим 
для інвесторів регіоном України, бути лідером з 
експорту готової продукції та послуг.
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Анотація 
У роботі охарактеризовано сучасний стан 

розвитку світового ринку банківських послуг, 
досліджено динаміку, тенденції та основні 
проблеми світового банківського сектору. Робота 
містить статистичний матеріал стосовно 
банківських операцій, опис стану користування 
фінансовими послугами та аналіз поведінки 
користувачів банківськими послугами у різних 
країнах світу. 
Ключові слова: банківські послуги, фінансові 

ринки

Annotation
The paper describes the current state of the global 

banking market, dynamics, trends and major issues 
facing the global banking sector. The work contains 
statistical data regarding bank operations, 
description of the use of financial services and 
analysis of the behavior of banking customers 
around the world.
Кey words: banking services, financial markets

1. Вступ
Останнім часом велика кількість дослідників 

займається вивченням тенденцій розвитку 
фінансових ринків і їхнього взаємозв'язку з 
економічним зростанням. Підвищена 
зацікавленість економістів щодо процесу 
розвитку світового ринку банківських послуг 
свідчить про усвідомлення важливості 
фінансової складової у розбудові економічного 
та соціального середовища. Доступ до грошей 
відіграє важливу роль у підвищенні та 
прискоренні сталого економічного розвитку та 
конкурентоспроможності країни і її подальшого 
процвітання в майбутньому. Зважаючи на 
вищенаведені факти, всебічний аналіз 
особливостей розвитку та вивчення основних 
проблем світового банківського ринку є досить 
актуальним. Вивченням розвитку світового ринку 
банківських послуг як у розрізі окремих країн, так 
і в цілому займається багато 

закордонних дослідників, зокрема Н. В. Стукало, 
М. В. Литвин, А. О. Кабо, Ю. М. Галіцейська, 
О.І.Барановський, В.М.Кремень, І.М.Москаленко, 
І.М.Малиновська та інші.
Метою даного дослідження є аналіз основних 

тенденцій розвитку світового ринку банківських 
послуг на сучасному етапі, вивчення досвіду 
окремих країн, виявлення проблем та перспектив 
розвитку даного ринку.

2. Сучасний стан світового ринку 
банківських послуг
Сьогодні світовий ринок банківських послуг 

знаходиться на етапі посткризового відновлення. 
Криза 2008 р. внесла деякі корективи у 
стабільний розвиток даного сектору економіки. 
До ескалації кризових явищ банківський сектор 
більшості країн світу демонстрував стабільний 
розвиток, характеризувався високою 
прибутковістю за рахунок посиленої активності 
кредитних операцій, збільшення довіри з боку 
населення, що виявлялася у зростанні 
депозитних вкладень. Після 2008 р. динаміка 
даних показників почала стрімко спадати. 
Скорочення доходу провідних банків світу дало 
поштовх до зростання ролі регіональних банків. 
Проаналізувавши дані Global Financial 

Development Report 2014, можна зробити 
висновок, що, незважаючи на інтенсивний 
глобалізаційний процес, велика частина 
населення світу не користується банківськими 
послугами взагалі. Лише половина опитаних 
респондентів користуються банківськими 
рахунками, 11% не мають достатньо коштів для 
активної співпраці з фінансовими установами, а 
39% опитаних назвали ряд причин, через які 
вони ще не відкрили власні рахунки в банках. 
Детальна характеристика бар'єрів, з якими 
зіткнулися опитані респонденти, що на час 
опитування не мали рахунки в комерційних 
банках, подано нижче. Проаналізувавши 
отримані дані, можна сказати, що головною 





рахунку в банку респонденти назвали брак 
коштів. Дана тенденція в основному стосується 
населення країн, що розвиваються, та слабо 
розвинених країн. Третя за значенням причина 
тісно пов'язана з першою – бідним верствам 
населення фінансово невигідно користуватися 
банківськими рахунками. Густота банків в даних 
країнах є невисокою, банки переважно 
знаходяться у найбільших містах і є 
важкодоступними для значної частини жителів. 
Релігійний бар'єр притаманний країнам 
ісламського світу.
Враховуючи дані проблеми, можна дійти 

висновку, що розвиток банківського сектору 
окремих країн великою мірою залежить від 
соціально-економічних факторів. Тому, беручи 
до уваги такий стан речей, можна сказати, що в 
розвитку банківського сектору різних країн світу 
є певні відмінності, тому їхня прибутковість 
відповідно є різною. Банківська система окремо 
взятої країни залежить від внутрішніх 
(макроекономічні, політико-правові, релігійні) та 
зовнішніх (кон'юнктура ринків, кризові явища та 
ін.) факторів. Якщо повернутися до кризових 
подій 2008 р., спостерігається спад довіри 
населення до банківської системи загалом. 
Станом на 2012 р. комерційним банкам не 
довіряло 13 % населення планети. Для того, 
щоб довіра до власної банківської системи 
відновлювалась, уряди та центральні банки 
країн реалізовують різні за характером 
антикризові заходи.

3. Перспективи світового ринку банківських 
послуг
На думку іноземних експертів, користування 

фінансовими послугами у світі хоч повільно, але 
неухильно розширюватиметься з плином часу. 
Кількість депозитів і кредитів поступово 
зростають, незважаючи на падіння, що 
спостерігалось з настанням фінансової кризи у 
2008 р. Країни з низьким рівнем доходу 
демонструють позитивну тенденцію зростання 
чисельності як депозитних, так і кредитних 
рахунків, хоча темпи зростання даних показників 
надалі є нижчими, ніж у країнах з високим 
рівнем доходу. Така ситуація створює значну 
дисперсію фінансової інтеграції в усьому світі. 
Наприклад, частка дорослих, що мають власний 
банківський рахунок в Туркменістані, складає 
1%, а в Данії аналогічний показник 
90%. 

Якщо брати до уваги кількість банківських 
відділень на 100000 дорослих осіб, то в Болгарії 
даний показник протягом 2004-2011 рр. складав 
84 філій, що значно вище від середньосвітового 
показника 19 філій. Для прикладу, Чехія є 
близькою за розміром і кількістю населення до 
Болгарії, натомість вищенаведений показник 
становить 22 філії на 100000 осіб. Однак, на 
відміну від Болгарії, частка користувачів 
банківськими рахунками у Чехії є вищими на 
28%, ніж у Болгарії, і дорівнює 81 %. Станом на 
2012 р. доступ і користування фінансовими 
послугами у світі виявився нерівномірним. 
Характеристика даної ситуації в окремих країнах 
представлена у таблиці 1.
Проаналізувавши статистичні дані таблиці, 

можна дійти висновку, що чим економічно 
сильніша країна, тим більше можливостей у її 
населення скористатися різними видами 
фінансових послуг.
Згідно з даними світової статистики, 36% 

населення заощаджували минулого року. В 
країнах з високим рівнем доходів це 
співвідношення становить 58 %, у той час як у 
країнах з низьким рівнем доходів – лише 30%. 
Однак не всі люди схильні зберігати або ж 
примножувати свої заощадження за допомогою 
фінансових посередників. Лише 22% з цих 
заощаджень приватні особи довірили 
комерційним банкам, кредитним спілкам та 
іншим фінансовим організаціям. У бідних 
країнах населення часто схиляється до 
общинних методів економії за допомогою так 
званих ощадних установ, клубів. Наприклад, у 
країнах Африки на південь від Сахари, 19% 
дорослих зізналися, що вони користувалися 
ощадними клубами та подібними методами в 
2011 р. [6]. Значна частина жителів бідних, 
слаборозвинених країн зберігають свої гроші 
поза межами традиційних банківських установ. 
Причинами цього є високі комісійні витрати на 
введення балансу клієнта. Важливим є і такий 
факт; щоб дістатись до філій банків, через 
низьку концентрацію банківських мереж 
потрібно викласти чималі кошти.
Досліджуючи сучасний стан ринку банківських 

послуг, потрібно звернути увагу на гендерну 
складову. Стать є потужним чинником, що 
визначає фінансові можливості. Жінки 



Development Report 2014, 47% відсотків жінок і 
55% чоловіків користуються банківськими 
рахунками. Такий гендерний розрив у схильності 
до заощаджень деякі аналітики пов'язують із 
правовою дискримінацією жінок у трудовому 
законодавстві, а також у правах на успадкування. 
Дослідники Групи Світового банку в Пакистані 
встановили, що 50-70% наданих жіночій частині 
населення кредитів використовуються їхніми 
чоловіками. Всі ці фактори в сукупності 
впливають на можливість жінок вільно 
користуватися фінансовими ресурсами і 
послугами.
Ефективне функціонування банківського 

сектору неможливе без отримання прибутків. 
Головним джерелом банківських доходів і надалі 
залишаються надані ними кредити. Переважна 
більшість запозичень в країнах, що 
розвиваються, походять з неофіційних джерел: 
від членів сім'ї, родичів, близьких знайомих. 
Ситуація в країнах з низьким рівнем доходу за 

підсумками 2012 р. наступна: близько 20% 
дорослого населення користувалося 
неформальними джерелами запозичень, і тільки 
6% взяли кредит у банках. Детально дослідивши 
особливості розвитку світового ринку банківських 
послуг, ми виявили декілька проблемних питань, 
що перешкоджають прискореному і ефективному 
розширенню використання фінансових послуг в 
різних куточках світу. До даних проблем можна 
віднести: недовіру до фінансових посередників, 
соціально-економічні проблеми (релігія, 
дистанція до фінансової установи, брак коштів, 
гендерна нерівність, дезінформованість, 
фінансові кризи). Для того, щоб вирішити дані 
проблеми, потрібно всебічно сприяти 
використанню фінансових послуг фізичними 
особами, що потребує здійснення таких заходів:
- запобігання інформаційній асиметрії або 
зловживанню ринковою владою, пошук способів 
здешевлення фінансових послуг в бідних країнах;
- посилення соціальної інтеграції шляхом 
розробки відповідних нормативних-правових 
документів, що стосувалися б подолання 
гендерної нерівності;
- безперервної підтримки технологічного 
прогресу; впровадження інновацій та технологій, 
таких як мобільний банкінг, мобільні 

стандартів введення бізнесу і встановлення 
контролю за дотриманням механізму правового 
захисту як споживачів, так і тих, хто надають 
послуги.

4. Висновки
Отже, світовий ринок банківських послуг хоч і 

подолав переважну частину кризових явищ, 
надалі характеризується повільними темпами 
роз-витку. Причиною такої невтішної тенденції є 
велика різниця між розвитком банківського 
сектору багатих та бідних країн світу. Велика 
частка населення планети не має доступу до 
банківських послуг, що спричинено рядом 
соціально-економічних бар'єрів. Дані бар'єри 
частіше всього зустрічаються на території 
африканських та ісламських країн. На відміну від 
бідних країн, населення розвинених країн є 
активними користувачами банківських послуг та 
звертає увагу на технологічні новинки в даному 
сегменті ринку. 
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Анотація
Проведено емпіричне дослідження впливу 

державного боргу на соціально-економічний 
розвиток України. Виявлено позитивний вплив 
зростання боргу на основні макроекономічні та 
соціальні показники економіки, а саме на 
споживання, ВВП, обмінний курс та видатки.
Ключові слова: державний борг, економічне 

зростання, безробіття, споживання, обмінний 
курс.

Annotation
An empirical study of the impact of public debt on 

the socio-economic development of Ukraine. 
Discovered the positive impact of debt on key 
macroeconomic and social indicators of the 
economy, namely consumption, GDP, exchange 
rate and expenses.

Key words: public debt, economic growth, 
unemployment, consumption, exchange rate

1. Вступ
Зростання обсягу державного боргу і, 

відповідно, витрат, пов’язаних із його 
обслуговуванням та погашенням, може 
спричиняти негативний вплив на спроможність 
уряду надавати соціальні послуги через 
створення додаткового навантаження на 
державний бюджет. Чи існуватиме такий вплив і 
наскільки сильним він буде залежить від 
багатьох факторів. Насамперед, це рівень 
економічного розвитку країни та рівень боргового 
навантаження. Поєднання цих факторів визначає 
вартість залучення нових кредитів і 
обслуговування вже наявних, внутрішню 
відсоткову ставку, рівень податкового тиску, 
спроможність країни залучати іноземні інвестиції 
тощо. Тому дослідження соціально-економічних 
наслідків зростання державного боргу необхідно 
здійснювати з урахуванням рівня розвитку 
економіки та стану державних фінансів [1].
Проблема державного боргу досить глибоко 

досліджена як у західній, так і у вітчизняній 
науковій літературі. Насамперед вивчаються 

його економічні наслідки: вплив на 
нагромадження капіталу та економічне 
зростання (Е. Балдаччі [9], Дж. Ву [12], М. Кумар 
[9;12], К. Рейнхарт і К. Рогофф [13] та ін.), 
майбутнє податкове навантаження (Р. Барро [9]), 
інфляцію (Дж. Кокрен [11]). Натомість соціальні 
наслідки зростання державного боргу, окрім його 
впливу на реальну заробітну плату (він 
досліджений М. Карлбергом [11]), досі 
залишаються без належного аналізу.
Важливе значення зовнішнього боргу у 

фінансовій системі України зумовило постійну 
увагу і українських дослідників до різних його 
аспектів. Питання щодо управління та 
обслуговування зовнішнього державного боргу 
вивчали: Т. Богдан [2], В. Лановий [3], Н. Печенюк 
[6], Л. Сідельникова [7], І. Форкун [8], . Н. Кравчук 
[4], Г. Кучер [5] та ін. Багато дослідників 
наголошують на загальних проблемах 
накопичення державного боргу, зазначаючи 
значний вплив цільових программ міжнародних 
фінансових установ.
В Україні як існує проблема обслуговування 

державного боргу, так і існує загроза бюджетного 
зриву. Порівняння рівня виконання державного 
та місцевих бюджетів України за останніх дев’ять 
місяців 2011 та 2012 років (рис. 1) засвідчує 
неадекватність показників закладених до 
держбюджету 2012 року з метою штучного 
заниження дефіциту бюджету. Ця тенденція 
може отримати продовження і у 2013 році.
Слід вживати всіх заходів для стабілізації 

боргової ситуації в Україні, оскільки зовнішні 
запозичення на останні 5 років зросли в 5 разів, 
аж до рівня 500 млрд. грн. як це показано на 
рисунку 2. Як бачимо, в структурі сукупного боргу 
України більшу частку становить зовнішній борг, 
а це означає, що держава не спроможна 
самостійно звести платіжний баланс до нуля. 
Така ситуація виникає тоді, коли економіка не 
має власної виробничої бази, тобто держава не 
має достатньої кількості коштів для 
 фінансування державного бюджету.
 Таким чином, не зважаючи на те, що вплив 



зростання боргу  на економіку в цілому має 
позитивний ефект, потрібно не забувати про те, 
що в майбутньому потрібно буде віддавати 
позики. А це має протилежний ефект на 
економіку: затримують соціальні виплати, 
виплати державним працівникам, зростають 
податки та, врешті-решт, національний банк 
проводить емісію грошової одиниці, оскільки на 
те щоб віддавати кредити міжнародним 
фінансовим організація ніколи не вистарчає 
активів. Тому оптимальним виходом або 
уникненням боргового тягаря є: брати позики 
тільки за гострої необхідності.

2. Емпіричне дослідження впливу 
зовнішньої заборгованості на 
соціально-економічний 
розвиток в Україні
Вплив фінансової кризи на 

економіку України виявився 
одним з найістотніших у Європі. 
Очевидним є те, що криза 
значно збільшила 
заборгованість України. Падіння 
української економіки було 
найгіршим серед країн з таким 
же розвитком. Тому потрібно 
особливу увагу звернути на 
наслідки, до яких призвела така 
ситуація, а особливо обирати 
правильні інструменти та засоби 
обслуговування державного 
боргу. Адже від раціональності 
використаних заходів та 

доцільності взяття нових позик залежить те, 
наскільки швидко економіка оправиться від 
завданих непоправних ушкоджень.
Для змістовної характеристики впливу 

держаного боргу на показники ВВП, споживання, 
процентної ставки, безробіття та урядових 
видатків використано наступні регресійні 
рівняння 1 – 4.
Таким чином, результати регресійного 

дослідження впливу боргу на соціально-
економічні показники України свідчать про 
наступні висновки:

1) Результати дослідження у даному рівнянні 
(рівн. 1) збігаються з показниками у Греції. Це 
може свідчити про схожість економічних устроїв. 



Йдеться не тільки про позитивні сторони, а й про 
негативні – корупція та фальсифікація звітності. 
Адже, не секрет, що у Греції практикувалась така 
річ як підтасовка фінансової звітності для 
керуючих органів ЄС. А в Україні, зважаючи на 
офіційні показники інфляції, зафіксовані літом 
2012 року, в принципі, немає достовірної 
статистичної інформації. 

2) В Україні такий взаємозв’язок (рівн. 2). 
 цілком відображає реальну ситуацію. Адже 
позики в іноземних фінансових установах 
беруться для того, щоб покрити дефіцит 
бюджету, а в тому числі профінансувати 
пенсійний фонд та видати зарплатні 
бюджетникам. Тому і виходить, що при зростанні 
боргу зростає і споживання.

3) Результати регресійного дослідження 
показують, що при збільшенні державного боргу 
DEBTt на 1 % безробіття UNEMPLt збільшується 
на 0,11 % (рівн. 3).

4) Із результатів регресійного дослідження (рівн. 
4) випливає, що при збільшенні державного 
боргу GEBTt на 1 % обмінний курс RATEt 
збільшується на 0,1 %. Також спостерігається 
висока залежність показника від власних лагових 
значень.
Показники України будуть додатково оцінені на 

предмет взаємної залежності державного боргу, 
ВВП, обмінного курсу, безробіття та споживання 
за допомого векторної авторегресії (VAR). 
Оскільки між залежними змінними не виявлено 

коінтеграції, для дослідження використано 
систему лінійних рівнянь у вигляді перших 
різниць (рис. 3) та отримано наступні результати:

За результатами векторної авторегресії (рис. 3 
а) підтверджується позитивний вплив 
державного боргу на споживання в Україні. Вплив 
ж боргу на безробіття є негативним, що не 
співпадає з попередніми результатами 
регресійного дослідження. Частка споживання у 
декомпозиції залишків (рис. 3 б) має зростаючий 
характер і досягає майже 25 %.  Безробіття на 
противагу становить лише близько 2 %.
Згідно результатів рисунку 4 ми можемо 

підтвердити позитивний вплив державного боргу 
України на ВВП та обмінний курс. Вага ж ВВП у 
декомпозиції залишків поступово зростає 
приблизно до 10%, тоді як обмінний курс 
практично протягом всього періоду становить 
близько 2 %. Як видно із результатів аналізу за 
допомогою методу векторної авторегресії бачимо 
підтвердження наших припущень та результатів 
регресійного рівняння.

3. Висновки
Підсумовуючи дослідження можна говорити 

про те, що державний борг справляє позитивний 
вплив на соціально-економічні показники 
України, за винятком безробіття, вплив на яке є 
негативним. Проте ефект від збільшення 
боргового навантаження є негативним. Тому 
можна стверджувати, що з одного боку добре 
брати позики, тому що такі ін’єкції підтримують 
економіку, дозволяють нормально функціонувати. 
А з іншого боку, створюють додаткове податкове 
навантаження  на населення, підвищують ціни в 
країні та є тягарем для майбутніх поколінь.
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