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ВПЛИВ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА 

БЕЗПЕКУ 

ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Визначено та систематизовано еколого-економічні фактори, 

які впливають на безпеку експортної діяльності лісогосподарських 

підприємств та обґрунтовано цей вплив. Описано методику 

оцінювання стану екологічної безпеки експортної діяльності 

шляхом розрахунку показника рівня – коефіцієнта стану 

екологічної безпеки підприємства (Ксеб). Ця методика передбачає 

здійснення оцінки безпеки експортної діяльності такими 

показниками як: коефіцієнт екологічної загрози від виробничого 

навантаження на лісові екосистеми в процесі виробництва 

лісопродукції на експорт і коефіцієнт рівня навантаження 

експортної діяльності на соціальні та екологічні функції лісу. 

Ключові слова: еколого-економічні фактори, безпека 

експортної діяльності, сталий розвиток, вплив на лісові екосистеми, 

коефіцієнт екологічної загрози. 
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Вступ. За концепцією сталого лісокористування важливою 

умовою господарювання лісогосподарських підприємств є 

недопущення порушень лісових екосистем. Дослідженням впливу 

експлуатації лісів для економічних вигод на екологічний стан 

лісових екосистем займалися багато вчених в галузі екологічної 

економіки та управління [1-2]. Ними було встановлено, що стан 

навколишнього середовища лісогосподарських підприємств, за 

якого є неможливими порушення природних екосистем і 

виникнення негативних явищ для розвитку та здоров‘я людей, 

визначається як екологічно безпечний стан. В цьому контексті 

доцільно визначити вплив еколого-економічних факторів на 

безпеку діяльності лісогосподарських підприємств, зокрема 

діяльності на зовнішньому ринку. 

Матеріали та методи дослідження. За системного розгляду 

діяльності лісогосподарського підприємства, безпеку експортної 

діяльності необхідно розглядати під кутом прояву 

багатоаспектності цього поняття. Необхідно враховувати 

екологічні аспекти – відтворення і збереження екосистеми; 

соціальні аспекти – гармонійне поєднання штучно створеного 

людиною матеріально-інформаційного і природного середовища; 

економічні аспекти – певний економічний ефект за безпечного 

рівня навантаження на природні ресурси. 

Нами визначено та описано вплив еколого-економічних 

факторів, які чинять вплив на експортну діяльність підприємства з 

точки зору безпеки її здійснення. Запропонована нами методика 

розрахунку рівня екологічної загрози від експортної діяльності 
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лісогосподарських підприємств з урахуванням впливу зазначених 

факторів дозволяє оцінити рівень еколого-економічної безпеки 

експортної діяльності цих підприємств. 

Результати дослідження. Враховуючи те, що виробництво 

лісопродукції на експорт пов‘язане із значними навантаженнями на 

ліс підприємств, дослідження і аналіз природно-економічних 

аспектів безпеки експортної діяльності є відправним пунктом для 

екологічно спрямованого управління нею. 

Екологічно безпечне експортне виробництво – це таке 

виробництво експортної продукції, за якого встановлюється 

відповідність екологічним вимогам, нормам і нормативам. 

В багатьох відомих наукових дослідженнях 

фундаментальним критерієм екологічно безпечного виробництва 

приймають критерій, який пов‘язаний із ступенем ризику щодо 

завданого збитку природному середовищу [3, 4]. 

Кількісну оцінку безпеки експортного виробництва, за 

природними аспектами можна оцінити шляхом порівняння значень 

природоємності (комплексне економічне, екологічне і соціальне 

навантаження на лісові ресурси) виробництва лісопродукції на 

експорт, тобто сукупністю обсягів господарського вилучення і 

ураження місцевих відновлюваних ресурсів, включаючи 

забруднення середовища І та можливість залучення ресурсів 

підприємства для відновлення екосистем Те. За умов здійснення 

експортної діяльності на екологічно безпечному рівні ці показники 

мають рівні значення: 

                                         І = Те .         (1) 
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Рівень екологічного навантаження від експортної діяльності 

на екосистему лісогосподарських підприємств визначається 

коефіцієнтом екологічної загрози kез [5, с. 79]: 

                                 kез  = І / Те,         (2) 

Значення kез ≤ 1 визначають екологічно безпечний стан 

експортного виробництва, за умов 1 < kез ≤ 2 – екологічно 

напружений, а за умов kез > 2 – екологічно критичний. 

Враховуючи те, що ліс є народногосподарською цінністю із 

значним комплексом корисних ефектів, що активно 

використовуються суспільством, оцінка рівня експортного 

навантаження на ліси повинна включати вимір цілого комплексу 

показників (корисних функцій лісу), які можуть знаходитися під 

впливом експортної діяльності підприємства. 

Комплекс корисних функцій лісу, що в тій чи іншій мірі 

можуть бути під впливом експортного навантаження, включає [5, 

с.80]: 

- здатність лісу створювати матеріальні блага, в першу чергу, 

деревинну продукцію, яка і є основою експортної діяльності; 

- здатність лісових територій створювати необхідні умови 

для існування різних видів флори і фауни, що можуть зазнавати 

значних змін у зв‘язку з рубками на експорт; 

- здатність виконувати комплекс соціальних функцій 

(оздоровлювальну, естетичну, інформаційну та ін.); 

- здатність формувати і підтримувати загальноприродній 

баланс (рельєф, водний баланс, клімат та ін.). 
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В дослідженнях Ю. Туниці щодо еколого-економічної оцінки 

об‘єктів природокористування, зокрема для лісів, пропонується 

оцінювати такі важливі компоненти лісових ресурсів як 

деревинний запас та саму лісову ділянку, які й утворюють 

комплекс корисних функцій лісу. Ним доведено, що господарська 

діяльність є недоцільною у випадку, якщо негативний екологічний 

ефект перевищує досягнутий в її результаті економічний [6, с. 143].  

В експортній діяльності матеріальним носієм вартості є 

деревинний ресурс, який за умов концепції сталого розвитку 

потрібно відновлювати шляхом відтворення лісів. Тобто, 

екологічно безпечна експортна діяльність є можливою, в першу 

чергу, тоді, коли коштів від реалізації експортної продукції буде 

достатньо для компенсації експлуатаційного навантаження саме на 

деревинний запас. В той же час, певні негативні наслідки від 

експортної діяльності несуть і лісові ділянки, де проводилися рубки 

деревини для експорту. Зменшується ефективність виконання 

лісовими територіями підприємства природоохоронних, 

природоутворювальних та соціальних функцій. Це викликає 

необхідність значних фінансових ресурсів для відновлення 

екологічних функції лісу, які теж потрібно вкладати у вартість 

експортної продукції. 

Екологічно безпечним експортне виробництво лісового 

підприємства можна вважати за умов, коли фінансові надходження 

від реалізації експортної продукції будуть на рівні, який дозволяє 

відшкодувати витрати на її виробництво і реалізацію, витрати на 

відтворення лісів і витрати на відновлення корисних соціальних і 
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екологічних функцій лісів, які внаслідок штучно створених умов 

(вирубки для експорту) понесли повні або часткові втрати. 

Тобто, якщо за критерій екологічно безпечної експортної 

діяльності лісогосподарських підприємств брати оцінку необхідних 

витрат на відновлення такого багатовекторного соціально-

економічного і екологічного ресурсу (компенсаційний підхід), то 

потрібно проводити комплексну оцінку всіх компонентів лісу та 

його функцій в плані рівня експлуатаційного навантаження та 

необхідних коштів для його компенсації. 

Для інтегральної оцінки рівня навантаження на ліси в 

процесі виробництва лісопродукції на експорт виправданим може 

бути системний підхід, який розглядає лісові корисності як систему 

елементів, які потрібно оцінювати самостійно та в певній 

послідовності, маючи на увазі, що кінцевий результат, в плані 

екологічної безпеки експортної діяльності, може давати не тільки 

негативи, але й деякі позитиви такої діяльності (рис.1). 

Комплексним показником безпечного рівня екологічного 

навантаження може бути коефіцієнт стану екологічної безпеки 

підприємства. Цей показник узагальнює, певним чином порівнює, 

економічний ефект від використання лісових ресурсів підприємства 

і необхідні витрати на їх відновлення. 
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Рис.1 Систематизація факторів впливу на стан еколого-

безпечної  експортної діяльності лісогосподарських підприємств 

Джерело: розроблено Юрків Н.М. 

 

Якщо згрупувати усі корисні властивості лісу хоча б у дві 

групи – виробничі компоненти лісу і соціальні та екологічні 

функції лісу, то другу групу дуже складно кількісно і вартісно 

оцінити. Поряд з цим, потрібно розуміти, що ці функції виступають 

як певні засоби праці – здоров‘я, інформативність суспільства, 

2
9

 

Надходження від реалізації 

експортної продукції 

Оцінка виробничого 

навантаження 

на лісові екосистеми 

Оцінка витрат на заготівлю і  

реалізацію експортної продукції 

Оцінка рівня навантаження 

експортної діяльності на 

соціальні та екологічні функції лісу 

Оцінка навантаження на 

середовище (захисні функції лісу) 

Оцінка витрат на ліквідацію 

відходів виробництва 

Оцінка навантаження на 

рекреаційні функції лісу 

 

Оцінка витрат на відновлення 
Оцінка навантаження на 

оздоровлювальні функції лісу 

 

Оцінка втрат харчових, кормових, 

технічних і лікарських ресурсів лісу 
Оцінка навантаження на 

природоутворювальні функції лісу 

Комплекснний показник еколого-безпечної експортної 

діяльності – коефіцієнт екологічної загрози Кез: 

                       Кез ≤ 1  – екологічно безпечний стан 

                1 <  Кез < 2  – екологічно напружений стан 

                 2 < Кез        – екологічно критичний стан 
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ефективність суспільного виробництва, тобто, є складовою 

екологічної безпеки, рівень якої може зменшуватися під впливом 

експортної діяльності. 

Виробниче навантаження експортної діяльності на лісові 

ресурси підприємства, якщо вважати це навантаження як витрати, 

які потрібно компенсувати для приведення лісових ресурсів до 

еколого-безпечного рівня, що передував початку виробництва 

експортної продукції, доцільно оцінювати такими елементами: 

- витрати на заготівлю і реалізацію експортної продукції; 

- витрати на ліквідацію відходів виробництва; 

- витрати на відновлення лісів; 

- втрати від експортного виробництва харчових, кормових, 

технічних, лікарських та інших ресурсів лісу. 

Витрати на виробництво і реалізацію експортної продукції 

(повна собівартість експортної продукції), в плані формування 

екологічно безпечного стану такого виду діяльності, потрібно 

сприймати як суспільну працю, що перенесена в експортну 

продукцію і втрачена для реалізації необхідних заходів екологічної 

безпеки. 

Витрати на ліквідацію і переробку відходів виробництва 

деревинної продукції, зокрема, деревини на експорт, в більшості 

випадків, враховують як витрати на підготовку лісових ділянок для 

молодих насаджень. 

Втрачену вартість у відходах виробництва продукції на 

експорт, на нашу думку, можна визначити як суму добутків 

фактичного запасу деревини на ділянці, середньої ціни на сорти 
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деревини на міжнародному ринку та розміру ділянки, яка 

корегується на коефіцієнт безвідходності виробництва.  

Обсяг фінансових надходжень від експортної діяльності 

необхідний для забезпечення еколого-безпечного рівня можна 

визначити шляхом порівняння величини цих надходжень з 

витратами, які необхідні для відновлення лісових насаджень. 

Витрати на відновлення лісів до експлуатаційних кондицій 

деревини (стигла деревина) складають основну частину 

компенсаційного внеску за навантаження від заготівлі експортної 

продукції. 

За цих підходів, для збереження екологічно безпечного стану 

процесу вилучення деревинного ресурсу підприємства на 

виробництво експортної продукції, доходи від такого виду 

діяльності повинні компенсувати витрати підприємства на 

відновлення цього ресурсу шляхом формування ділянок молодих 

насаджень взамін тих, які виділили для рубок деревини на експорт. 

Витрати підприємства на відновлення лісів складають: 

витрати на підготовку ділянок для молодих насаджень; витрати на 

закупівлю посадкового матеріалу; витрати на роботи з 

висаджування саджанців та догляду за молодняком до 10-річного 

віку; витрат на лісогосподарювання в період росту деревини з 10 

років до необхідних якісних кондицій. 

Вилучення для виробництва експортної продукції значних 

площ стиглих лісів, які формували протягом тривалого часу 

(тривалий період дозрівання деревини до товарних кондицій) певні 

локальні екосистеми, в значній мірі може вплинути на втрати 
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недеревинних природних ресурсів лісу. Економічну оцінку 1 га 

недеревинної рослинності лісу, пропонуємо розраховувати за 

методикою І. М. Синякевича, [7, с. 46; 8, с. 82]. 

Як показує практика, після проведення усіх видів рубок, в 

тому числі й рубок деревини на експорт, на місці молодих 

деревинних насаджень інтенсивно відновлюється недеревинна 

рослинність, цінність якої може перевищувати тимчасові втрати 

таких біологічних ресурсів. Тому, з певним допущенням, можна 

вважати, що такий вид навантаження експортного виробництва на 

природні ресурси природа компенсує сама.  

У разі врахування усіх видів виробничого навантаження 

експортної діяльності на лісові ресурси підприємства, узагальнений 

показник рівня експлуатаційного навантаження (коефіцієнт 

екологічної загрози матеріального навантаження від виробництва 

продукції на експорт) визначається відношенням сумарної 

вартісної оцінки виробничого навантаження на лісові ресурси в 

процесі заготівлі продукції на експорт до доходу від реалізації 

деревини на експорт. 

Безпека експортної діяльності лісогосподарських 

підприємств залежить не тільки від рівня виробничого 

навантаження на лісові ресурси, а також від рівня втрат лісовими 

територіями підприємств цілої низки корисностей щодо 

задоволення фізіологічних і духовних потреб людини.  

Для оцінки безпеки експортної діяльності під впливом 

соціально-екологічного навантаження на лісові ресурси, 

пропонуємо групувати соціально-екологічні функції лісових 
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територій за подібністю функціональної спрямованості в три групи: 

природозахисні, природоохоронні та рекреаційні функції. Для 

оперативної оцінки ступеню впливу експортного навантаження на 

екологічно безпечний стан соціальних і екологічних функцій лісу 

для конкретних лісових територій необхідно визначитися з 

домінуючими функціями. 

Єдиним шляхом компенсації втрат соціальних і екологічних 

функцій лісу в процесі матеріального виробництва, особливо 

виробництва продукції на експорт, що супроводжується відносно 

більшим навантаженням на лісові ресурси, ніж виробництво 

продукції для внутрішнього ринку, є формування цін на товарну 

продукцію лісогосподарських підприємств. Тобто, ціни на 

лісогосподарську продукцію, зокрема експортну продукцію, 

повинні формуватися не тільки з урахуванням виробничої 

собівартості продукції, включаючи витрати на вирощування 

деревини чи недеревинної продукції, а й з урахуванням збитків, що 

може принести вилучення лісових ресурсів загальноекологічним і 

соціальним аспектам екологічної безпеки. Для цього лісові 

підприємства повинні бути озброєні методикою кількісної оцінки 

збитків, які може завдати виробництво експортної продукції, 

екологічно безпечному рівню екологічних і соціальних функцій 

лісу. 

Визначення економічного ефекту від екологічних і 

соціальних функцій лісу, а відповідно і втрат цього ефекту від 

експлуатації матеріальних лісових ресурсів ускладнюється тим, що 
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такі функції не мають матеріального змісту, не є продуктами, які 

можна кількісно виміряти. 

Соціальні та екологічні функції лісу щодо охорони територій 

з унікальним сприятливим для розвитку багатьох видів флори і 

фауни, а також для здоров‘я людини кліматом досить важко 

оцінити у грошовому вираженні. Справа в багатоаспектності 

територій з певним мікрокліматом. Це і матеріальні корисності – 

великі врожаї грибів і ягід, це і загальноприродні корисності – 

збереження унікальних ландшафтів і певних видів флори і фауни, 

це і соціальні корисності – здоров‘я і настрій людини. 

Досить важко кількісно оцінити рекреаційну функцію лісу. 

Навіть коли відомими є тарифи за використання лісових територій 

туристами, відпочиваючими, мисливцями, науковими 

дослідниками у провідних державах Європи, де лісове 

господарство не тільки є самоокупним, але й таке, що приносить 

значні надходження до державних бюджетів, на сьогоднішній день, 

не існує єдиного розуміння того, що ж саме включає поняття 

―рекреація‖. 

Аналіз економічних та екологічних факторів впливу на 

екосистему підприємства від виробництва експортної продукції 

дають змогу зробити оцінку стану його еколого-безпечної 

експортної діяльності визначивши коефіцієнт екологічної загрози 

безпеки експортної діяльності підприємства. Цей показник 

враховує сумарну оцінку впливу еколого-економічних факторів. 

За умов активного впровадження в лісогосподарювання засад 

екологічного менеджменту, рівень безпеки експорту стає важливим 
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показником конкурентноздатності підприємства, що визначається, 

в першу чергу, визнанням такого підприємства спільнотою, що 

враховує інтереси суспільства, а також перспективністю 

підприємства в очах інвесторів. 

Це викликає необхідність оцінювати можливості щодо 

організації екологічно безпечного експортного виробництва усіма 

підприємствами України, які займаються таким виробництвом для 

порівняльної оцінки і аналізу. 
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AN INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL AND 

ECONOMIC FACTORS ON EXPORTS SECURITY OF 

FORESTRY ENTERPRISES ACTIVITIES UNDER 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

The ecological and economic factors that influence the security of 

export activity of forestry enterprises were identified and systematized, 

and this impact was substantiated. The method of estimation of 

ecological safety of export activity by calculation the coefficient of 
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ecological safety of the enterprise was described. This methodology 

involves the assessment the security of export activity by such indicators 

as the coefficient of environmental threat on forest ecosystems from the 

production load in the process of production of forest export products 

and the coefficient of the level of export activity on social and 

environmental functions of the forest. 

 

Keywords: ecological and economic factors, security of export 

activity, sustainable development, impact on forest ecosystems, 

ecological threat factor. 
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SINGLES AS A CHALLENGE FOR CONTEMPORARY 

MARKETING  

 

Singles, particularly young, are the market segment which attracts 

more and more attention of the entities offering goods and services 

destined only for them. The aim of this article was to seek for answers to 

the questions concerning evaluation of the service offer for singles. It is 

assumed that singles are persons aged 25-45 with higher education, 

setting up a single person household, residents of big towns and cities, 

financially independent. The author made use of the selected findings of 

an empirical research carried out in 2017 among metropolitan singles 

(N=501). In the opinion of the interviewees, the offer of tourist services 

is adjusted to the lowest degree, compared to the cultural and catering 

offer, to the expectations of singles. 

 

Introduction 

Population surveys in various countries, including Poland, show a 

growing number of people who live as singles and form a single person 

household. Also in the Polish language, customarily those people are 

named by the term originating from English, singiel (singular, masc.), 

singielka (singular, fem.), and single (plural). 

Though singles have been in recent years more often the subject 

of surveys, there is lack in the literature the definition which would have 
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unambiguously indicated the group of individuals referring to. The 

literature overview indicates that the term ‗singles‘ is referred to 

individuals of different age, with a different level of education or social 

status; therefore, it is a highly diversified group. As A. Żurek writes, 

―While adopting a wide definition of singles, one must remember that 

within this social category one may distinguish several subcategories 

connected, for instance, with age, professional activity, local milieu or 

even gender‖[1].  

Very often the subject of research is young individuals, well 

educated, financially independent, and living in big urban 

agglomerations. This segment of consumers is attractive not only for 

researchers but also marketers. In the opinion of the authors of the report 

Wielkomiejski singiel [The Metropolitan Single], singles are ideal 

consumers – not only they have thick wallets but also they like 

shopping, they more often buy more expensive, branded goods, they 

spend much on cosmetics and personal care products. Moreover, they 

like travelling abroad, though they are also fond of week-end trips [2]. 

For the purposes of the research project Zachowania singli na 

rynku dóbr i usług – uwarunkowania, tendencje zmian [3] [Singles‘ 

Behaviour in the Market for Goods and Services. Conditions and 

Tendencies for Changes] there was carried out in 2017 an empirical 

research survey where it was assumed that singles were individuals aged 

25-45, with higher education, living in big towns and cities (Warsaw, 

Wroclaw, Krakow, Poznan, and Gdansk), financially independent. The 

survey was conducted with 501 individuals. 
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Use of services by singles 

Services, their share in the consumption pattern and the role in 

meeting needs are becoming more and more important. Services allow 

for an attractive leisure, triggering that leisure, meeting ludic needs 

related to one‘s self-development, good health maintenance, etc.[4] Use 

of services and frequency of that use are connected with one‘s financial 

condition; in case of metropolitan singles it is good and often very good. 

Therefore, we had asked the respondents of their use of the selected 

services compared to that in the years 2015-2016.  

More than 1/5 of singles declare that more often than in the years 

2015-2016 they use catering, recreation-sport, and cultural services; they 

also to a higher degree than previously arrange their tourist trips 

independently. On the other hand, they more seldom use tourist services 

organised by travel agencies as well as of educational services (Table 1). 

 

Table 1. Use of services in 2017 compared to that in the years 

2015-2016, in % 
Specification Now I 

use 

more 

often 

Same as 

ever - I use 

as often as 

in previous 

years 

Now I use 

more 

seldom for 

financial 

reasons 

Now I use 

more 

seldom for 

other 

reasons 

I did not 

use and I 

do not use 

now (no 

need) 

Educational 

(courses, 

training) 

13 34 14 16 23 

Private health 

care 

17 44 12 6 22 

Cultural 

(theatre, 

cinema, 

concerts) 

21 47 15 13 5 

Catering 

(restaurants, 

pubs) 

29 45 14 9 4 
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Specification Now I 

use 

more 

often 

Same as 

ever - I use 

as often as 

in previous 

years 

Now I use 

more 

seldom for 

financial 

reasons 

Now I use 

more 

seldom for 

other 

reasons 

I did not 

use and I 

do not use 

now (no 

need) 

Domestic help 

(housekeeping, 

cleaning, 

laundry, 

window 

cleaning, etc.) 

6 18 5 4 66 

Tourist, 

organised by 

travel agencies 

10 25 13 17 36 

Tourist,  

organised 

completely on 

one‘s own 

23 44 11 11 11 

Hotel 18 40 12 13 18 

Recreation and 

sports (e.g. 

swimming 

pool, tennis, 

gym) 

22 36 12 15 15 

Insurance (life, 

property, 

individual  

insurance) 

13 49 9 6 23 

Source: [5] 

 

The respondents ordered/used also e-services. For this purpose 

they used multimedia devices such as a laptop/computer, whereas a 

smartphone/tablet attracted minor interest. The most often ordered 

services via Internet were hotel, tourist, and cultural services. It is 

worthwhile to add that the facilities rendering these services have as a 

rule effectively operating websites where booking/purchasing is no 

problem. 

The interviewed singles are generally satisfied with the use of 

services. The highest level of satisfaction is observed in case of the 
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services connected with independently arranged tourism (75% of 

respondents indicated the answer Very satisfied or Rather satisfied, of 

which 1/3 were indications of the answer Very satisfied). We may 

assume that the choice of the visited places or the form of journey is 

satisfaction of one‘s desires and self-actualisation. The interviewees 

were also satisfied with cultural services (similarly: 73% and 23%). The 

lowest level of satisfaction was noted in case of the services related to 

domestic help (similarly: 9% and 33%), and insurance services 

(similarly: 7% and 40%). The greatest per cent of dissatisfied singles is 

in the group of those who use private health care (14%, of which 10% 

are Rather dissatisfied, 4% - Very dissatisfied); in the remaining types of 

services, negative indications do not exceed 10% of those who avail 

themselves of those services.  

 

Service offer – singles’ expectations 

Interesting were the responses related to adjustment of the offer 

of the selected services: cultural, catering, and tourist to singles‘ 

expectations. Taking into account only the responses Yes and No, the 

highest per cent of positive answers was obtained by the offer of cultural 

services, the lowest – tourist services. It is proper to pay attention to the 

per cent of undecided respondents. Every fourth interviewee does not 

utter his or her opinion on the adjustment of the cultural offer to the 

singles‘ needs and expectations and every third has difficulty with 

evaluation of the tourist offer (Figure 1).  
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Figure 1. Services adjustment to singles‘ needs  

Source: own research, 2017. 

The respondents, who answered that particular offers were 

unadjusted to their needs, indicated primarily the following: 

- as regards cultural services: lack of promotions and discounts, 

arguing it with an additionally frequent occurrence of promotions for 

couples and families; too high prices of isolated services (tickets, 

entries, ticket booklets); lack of a special offer;  

- as regards catering services: lack of single tables, lack of 

promotions and discounts for singles, too large portions; 

- as regards tourist services: lack of single rooms and the 

obligation to pay a surcharge to the single room; lack of promotions and 

discounts; lack of a special offer.  

In the opinion of every third interviewed single, the offer of 

goods and services addressed to this group of consumers has changed 

positively - now there are more offers addressed to singles. Every 
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twelfth interviewees is of the opposite opinion – 8% of them allege that 

now the offer for singles is inferior and every fourth respondent (26%) 

does not notice changes.  

 

Summary 

The young, educated and well off, living alone, i.e. singles are an 

attractive segment of the market. They lead an active mode of life, they 

have time for fulfilment of their interests, more frequently use culture 

services, go to eating places, travel.  

Only every fourth respondent has encountered the offer dedicated 

to singles – the same percentage of them allege that the offer is 

insufficient, despite the fact that every third person of them thinks it has 

recently increased. More than one half of respondents believe there 

should be organised cultural event only for singles and the tourist offer 

should be more diversified and cheaper and destined only for this group 

of consumers. The tourist services are the area which in the first instance 

should be subjected to modifications to better respond to the needs of 

singles. 

Singles – this is still a challenge for the contemporary marketing 

as they wait for the offer which will be better matched to their 

expectations. 
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LEGAL AND FINANCIAL ASPECTS OF ESG STANDARDS IN 

INTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENT 

 

The paper analyzes the evolution of environmental, social and 

governance standards (ESG) towards a metrics for ―responsible capitalism.‖ 

It reviews legal implications of non-compliance with self-pledged ESG 

standards, reputational risks and finally, the use of ESG standards in 

economic analysis as relevant for international trade and investment. Legal 

implications do not stem from regulatory mandates but from the covenants 

that require to manage well the environmental, social and governance 

performance. Using data from the ESG investing community, the paper 

demonstrates an inevitably growing roles for ESG disclosures through CSR 

reporting. The paper draws on the CSR reports from the corporates from 

Bulgaria, Poland, South Korea, Ukraine and USA to emphasize the global 

nature of CSR reporting. A case from the World Bank illustrate how supply 

chains can be affected by a World Bank Group moratorium on supporting 

the sector due to environmental and social challenges.  The paper concludes 

that the ESG standards are unlikely share the vulnerabilities of carbon 

trading because ESG standards do not rely on regulation as much, and in 

and of themselves, are useful for predicting corporate longevity. Further 
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ESG standards can become the markers that provide the authorizing 

environment for international trade and investment. 

Keywords international trade and investment, ESG standards, CSR 

reporting, acceleration clause, divestment, recourse, M&E, balanced 

scorecard 

 

1. Responsible capitalism and the role of ESG standards. 

Environmental, social and governance (ESG) business standards are 

a new trend. Starting in the 1960s, Libertarian thinkers have mainstreamed 

the view that ―the social responsibility of business is to increase its profits‖ 

– the line that the 1976 Nobel Prize laureate Milton Friedman (1912-2006) 

used to repeat. Now fifty years later, climate change thawed public opinion 

towards the idea that businesses can do better than just focus on the bottom 

line of the balance sheet. The first woman to become the economics Nobel 

Prize winner, Elinor Ostrom (1933-2012), received it in 2009 for 

demonstrating that businesses can prosper in managing ―common-pool 

resources‖ when an adequate governance let them do so. In the 2010s, 

Thomas Piketty (b.1971) presented a finding that peacetime capitalism 

continually increases inequality because the fruits of economic activities are 

accrued to the owners of capital faster that to those who provide labor. For 

the math to work, Piketty proposed that in a production function, human 

capital – our education, health, etc. – was to be accounted as labor, not as 

capital. His nearly-700-page book Le Capital au XXIe siècle (2013) became 

a worldwide bestseller with a title that reminded us of Das Kapital. Kritik 

der politischen Oekonomie (1867) by Karl Marx. 

Given those developments, ―responsible capitalism‖ became a term 

of choice for policy makers and opinion makers who wished to promote a 
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link between ethics and free enterprise, distinguishing it from both the 

socialism that failed in Eastern Europe in the 1980s and the neoliberal 

capitalism that was fruitful in the 1980s but led to discontents in the 2000s 

due to growing inequalities.  

 

 

Chart 1. Illustration of performance vis-à-vis  environmental, social 

and governance (ESG) attributes of businesses 

Source: The Financial Times. 

 Performance vis-à-vis ESG attributes of businesses has become a 

gauge for responsible capitalism that is regularly covered by mainstream 

financial information outlets such as the Financial Times (Chart 1). The 

ESG attributes are defined in terms of both regulatory compliance and 

going above and beyond it, framing the ESG vector as the purpose of 

business that corresponds to its vision and mission.  
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Hence, the search for purpose beyond financial goals has been 

propelling businesses into attaining the targets beyond what is required by 

law: (1) environmental stewardship, (2) social identity that transpires 

through civic disposition towards consumers, employees and recruitments, 

temporary contractors, supply chains and local communities as well as 

through philanthropic deeds, and (3) corporate governance that while 

upholding principals‘ interests, also manages conflicts of interest and is 

corruption-proof. Just like disclosable financial metrics, the ESG attributes 

have measurement and reporting standards. Disclosable corporate social 

responsibility (CSR) reports (see Chart 2) are audited by a third party 

accredited by standard setters such as AccountAbility (for AA1000 

standards).  

 

             

Chart 2. Examples of CSR reports from Bulgaria,  Poland, South 

Korea, Ukraine and USA 
Source: corporate websites of Aurubis (Bulgaria), Lotos (Poland), Samsung 

(South Korea), SCM (Ukraine), and 3M (USA).  

 

The power of ESG standards comes into play when a company seeks 

investors who track ESG. Attracting investors is done by creating an asset 

with an ESG mandate, for example by issuing green bonds, entering an ESG 

index on a stock exchange, or by attracting private funds whose investment 
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goals include ESG parameters. The investee and its CSR reports become a 

subject of elevated attention.  

A case in point is the $39 billion
1
 donations funds of Harvard 

University. This world‘s largest university endowment was the first to join 

the United Nations-supported Principles for Responsible Investment (PRI) 

in 2014.
2
 It is in 2019 that Harvard started to view corporate social 

responsibility seriously, because it holds pooled investments and 

commingled funds rather than engaging with individual investees [2].  

The Financial Times forecasts that the global assets with an ESG 

mandate will increase at least six-fold – from the current over $25 trillion in 

2018 to over $150 trillion in 20 years (Chart 3). 

 

2. Legal implications of non-compliance with ESG 

standards 

Legal implications of non-compliance with the ESG standards that 

have been taken on by the company can be as severe as loan accelerations 

(early repayments) and divestments initiated by the international financier 

and trade halts in international trade, especially within global supply chains 

as per contract covenants. However, confidentiality around disputes that are 

settled outside the courtroom does not allow having data for the analysis. 

And searches of court case did not yield examples.  

 

 

                                                           
1
 $39 billion is the size of the endowment valued as of 2018. See [6]. 

2
 For the list of PRI signatories (asset owners, investment managers and 

service providers), see [7]. 
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Chart 3. Global assets with an ESG mandate are expected 

to increase at least six-fold to over $150 trillion in the next 20 years 

Source: The Financial Times.  

 

During the 2000s when global assets with an ESG mandate were still 

negligible, the World Bank Group developed and tested environmental and 

social performance standards for private sector and PPPs (Chart 4) that have 

become a part of the legal covenant in master legal agreement with the 

World Bank Group. The eight standards start with #1 the requirement to 

have a system of risk management; standards #2, #4, #5, #7, #8 pertain to 

social while standards #3 and #6 to environmental attributes within ESG; 

pollution limits and greenhouse gas sectoral benchmarks are part of 

performance standard #3.   

In 2010s, these environmental and social performance standards 

started to be applied by most banks with project finance deals above $10 

million, especially in developing countries under the Equator Principles. As 
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of 2019, 99 financial institutions in 37 countries made binding 

commitments by signing up to the Equator Principles and disclose regularly 

reports status reports on the Equator Principles website maintained by a 

secretariat that is hired on a service agreement by the signatories.  

Legal enforcement of the ESG standards is achieved via the 

signatories‘ obligation to reflect in their legal agreements with project-

finance clients the covenants about following the performance standards. 

Monitoring of issues is based on categories of clients assessed on two 

dimensions – the level of potential adverse effects and client ability to 

manage environmental and social outcomes. Monitoring is carried out by 

independent experts while the emphasis is put on stakeholder engagement 

and grievance mechanism that help detect problems.  

The environmental and social performance standards offer a well-

informed approach to investments that makes it difficult for radical views to 

overwhelm a balanced analysis. Some critics point out that the 

environmentally and socially difficult oil pipelines can get investments 

anyway – such as the international Baku-Tbilisi-Ceyhan (from Azerbaijan 

through Georgia to an oil terminal in Turkey) and the US interstate Dakota 

Access Pipeline (from North and South Dakotas where it crosses Native 

American reservations through Iowa to a terminal in Illinois). And yet, 

much more risk-mindful, prudent and transparent investment decisions are 

promoted by the Equator Principles‘ financiers owing to the level of 

scrutiny and its structured approach. 
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Chart 4. IFC’s Environmental and Social Performance Standards that 

have become a global public good for Equator Principles banks 

Source: IFC website.  

 

A Corporate Governance Development Framework was also 

designed by IFC and adopted by 35 development finance institutions for use 

in their investment processes. To support its implementation, corporate 

governance questionnaire, progression matrix, and instruction sheet toolkits 

have been developed together with case studies and books that address 

family business, directors on bank boards, boards‘ risk management 

committees, corporate governance of state-owned enterprises and so on. 

Corporate governance clauses may or may not be in the covenants of loan 

or equity investment agreements, depending on the issues documented in 

the progression matrix that need to be resolved. An example of a typical 

progression matrix requirement is the role of an independent director on the 

corporate board. 
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Anti-corruption is a particular focus in corporate governance. It has 

been championed by the USA through its Foreign Corrupt Practices Act of 

1977 that concerns bribery of non-US officials by businesses that are 

domiciled or traded in the US or where US nationals promote corrupt 

practices anywhere in the world. The requirement of OECD Anti-Bribery 

Convention of 1997 that its signatories adopt anti-bribery laws was 

followed by Canada enacting its Corruption of Foreign Public Officials Act 

in 1999 and by the UK enacting its Bribery Act in 2010, among others. The 

Convention includes 44 signatories as of May 2018 [5] among which are 

non-OECD countries.  

The Great Trade Collapse of 2008-2009, a phenomenon where trade 

shrank much faster than GDP at the outset of the Great Recession of 2007-

2013, exposed the vulnerabilities of global supply chains – beyond world 

demand and supply reflected in GDP. This stimulated a review of non-

financial risks hidden inside the supply chains, bringing ESG standards to 

the fore.  

International trade, especially supply chains, can face adverse legal 

consequences due to non-compliance with ESG standards. For example, the 

World Bank Group instituted a 2009-2014 moratorium on its involvement 

in palm oil business thanks to nongovernmental organizations in Indonesia 

that repeatedly engaged with all stakeholders, flagging the concern about 

unsustainable forest-clearing practices in the course of oil palm growing. 

This led to an elevated awareness by the consumers worldwide and a major 

reassessment of palm and palm oil supply chains and exports, including by 

vegetable oil producers in Ukraine. Wilmar International, a major 

Singapore-traded agribusiness group, and its business partner Unilever, a 

global London-traded consumer goods corporation, were part of the public 

enquiries. 
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In the 2020s, automation is a predicted trend for supply chain 

management [3]. Hence, it will be another incentive to understand and 

manage well the not-financial risks with standardized metrics.  

3. Reputational implications of non-compliance with ESG 

standards 

ESG can be a matter of pride or a reputational risk, depending on the 

performance. Therefore, it is routinely covered by financial news outlet. For 

example, The Financial Times has a standing section that covers ESG 

Investing (Chart 5).   

 

 

Chart 5. Example of frequency of ESG coverage by the Financial Times 

Source: The Financial Times website.  

 

Reputational implications will become even more real when ignoring 

CSR reporting ceases to be an option. It is not inconceivable that even 
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medium-sized companies will yield to the pressure from international trade 

and investment to report on non-financial outcomes, using internationally 

acceptable ESG standards.  

The UN Sustainable Development Goals for 2015-2030 (SDGs) are an 

international instrument to promote ESG standards. SDG#12 addresses 

consumerism. While each of the 17 SDGs has a role for businesses in 

specific sectors and spheres of life, it is SDG#12 that suggests that CSR 

reports will grow in breadth and depth in all sectors, and the statistics will 

be more and more amenable to aggregations. SDG#12 has eight universal 

targets:  

1. ten-year policy frameworks for sustainable consumption and 

production patterns,  

2. efficient use of natural resources,  

3. reduction in food waste and post-harvest losses,  

4. life-cycle management of chemicals, especially hazardous waste,  

5. waste recycling,  

6. adoption of sustainable practices by businesses,  

7. promotion of sustainable business practices through public 

procurement, and  

8. coverage of sustainable development in general education.  

These targets are for the governments to report on, while the 

substantive numbers will have to come mostly from businesses, most likely 

as the monitoring and evaluation activities (M&E) in the course of CSR 

reporting.  

4. Economic analysis of ESG for international trade and 

investment 

ESG data for economic analysis becomes increasingly reliable. 

While selling ESG data, Bloomberg discovered that 34 percent companies 
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adopted sustainable strategies because of their client demands and 25 

percent did because of interest to track long-term performance (Chart 6).  

Lifespan of S&P500 companies decreased from 60 to 20 years and is 

expected to decrease further according to CNBC [1]. Thus, ESG has already 

been used in economic analysis to predict corporate longevity, which is very 

important for long-term financial instruments. It also gives an internal 

management perspective, shedding light upon long-term predictions in a 

balanced scorecard of a business. 

The World Bank Group and all other multi-lateral financial 

institutions (MFIs) play a critical role in setting ESG standards and piloting 

their applications in developing countries. In turn, this produces new data 

for ESG analysis, both for client demand related to international supply 

chains and for corporate longevity tracking. 

In the era of big data, ESG standards will seem to have a more 

promising fate than carbon trading, which has largely been driven by cap-

and-trade regulation. ESG is both valuable data and business practice that is 

less linked to regulation.  
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Chart 6. ESG Data by Bloomberg 

Source: Bloomberg website.  

 

In his Prize Lecture, William Nordhaus who became a 2018 Nobel 

Laureate for integrating climate change into long-run macroeconomic 

analysis, proposed that an easy link between trade and climate change 

mitigation: those who take on the climate agenda bear the costs but those 

who do not, are levied a compensatory trade tariff [4]. Even a few years ago 

such suggestion would be viewed as theoretical and on the fringes of 

economics policy debates, raising tariffs have become easier to digest. The 

current tariff increase justification has focused on national security and non-

market practices akin to rob-thy-neighbor, but easily take the course 

proposed by William Nordhaus. The ESG standards have the potential to be 

among the distinguishing factors that decide if free trade applies  
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ARMENIA-CHINA TRADE RELATIONS: TRENDS AND 

PROSPECTS 

In the paper the dynamics and structure of Armenia's trade with 

China, as well as possibilities of diversification of Armenian export to 

China have been analyzed. Cooperation between the countries in the field of 

industry, agriculture, energy, education, science, tourism, technology and 

media have been presented. Opportunities and prospects for the 

development of trade and economic relations between Armenia and China 

within the framework of the "One Belt One Way" initiative have been 

identified. 

Keywords: Armenia, China, trade relations, export, import, 

Armenian-Chinese cooperation, Great Silk Road, One Belt One Road, Belt 

and Road Initiative. 

Introduction. The Armenian-Chinese relations have historical roots, 

where a special place is occupied by trade routes connecting East Asia with 

the Mediterranean during Antiquity and in the Middle Ages known as the 

Great Silk Road (GSR). One of the GSP‘s routes passed through the 

territory of the Armenian Highland, having played a significant role in the 

development of not only trade and economy, but also cultural and 

civilizational ties between the two peoples. Since the establishment of 

diplomatic relations in 1992, the two countries have maintained the 

principles of mutual respect, equal treatment and mutually beneficial 

cooperation, and bilateral friendly cooperation has developed in a healthy 

and sustainable manner. Trade and economic relations between the two 

mailto:likaavetisyan@yahoo.com
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countries develop firmly and confidently. Starting from 2009 China remains 

Armenia‘s top 2nd trade partner. Humanitarian cooperation‘s also actively 

develops between the two countries and achievements in the sphere of 

education are also significant. Agreement on visa-free travel is expected to 

lead to more active commercial, business and tourism contacts between the 

two countries and a more effective use of the potential existing in this area. 

China is ready to participate in major infrastructure projects in Armenia.  In 

recent years, Armenian-Chinese relations have entered a new phase of rapid 

development within the Belt and Road Initiative. Armenia sees China as a 

reliable partner with which Armenia will continue developing cooperation 

in the spheres of politics, economy, trade, education, science and so on.   

Materials and Methods. Data used for the analysis is taken from the 

database of the Statistical Committee of the Republic of Armenia. 

Information base of the paper is publications and official handbooks of the 

Ministry of Economy of RA, the Ministry of Foreign Affairs of RA, 

Agreements on Armenian-Chinese trade and economic relations, Armenian 

laws and regulations, expert assessments, scientific articles. 

System and functional approaches served as methodological base of 

the paper. During the research general scientific methods, such as scientific 

abstraction, analysis and synthesis, comparison, induction and deduction 

were applied. Along with it, methods of economic and statistical analysis 

were used. 

Results. China was among the first countries in the world that 

officially recognized the independence of the Republic of Armenia (1991), 

and diplomatic relations between Yerevan and Beijing were established in 

1992. At the present stage, trade and economic relations are dynamically 

developing between the two states, which are based on a number of 

agreements that were signed by the governments of Armenia and China 

http://china.mfa.am/en/bilateral-cn/
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between 1992-1998 and 1999-2018 (Ministry of Foreign Affairs of the 

Republic of Armenia, 1992-2018).  

In the periods from 1995 to 1998, bilateral trade did not exceed $1 

million. The situation has gradually begun to change in a positive direction 

since the late 1990s and early 2000s. In 1999, the volume of Armenia-China 

trade amounted to about $12 million, which was due to a sharp increase in 

the volume of Chinese exports to Armenia - from $781 thousand in 1998 to 

$11.6 million in 1999. The development dynamics of the Armenia-China 

trade relations from 1998 to 2018 is presented in Chart 1. Since the 

establishment of trade and economic relations between Yerevan and 

Beijing, there have been no cardinal changes in the export-import structure 

of both states. Almost the entire volume of Armenian exports to China 

accounts for the ―copper ore and concentrate‖ - 84% in 2018 (precious 

metals - 12%, agricultural products - 3%, other - 1%). Chinese exports are 

more diversified, including electrical machinery and equipment - 42%, 

textile products - 18%, chemical products - 8%, agricultural products - 7%, 

other - 25% in 2018. Over the past five years, mutual trade has steadily 

increased. This is mainly due to an increase in the supply of raw materials 

from Armenia to China, and the import of textile products, machinery and 

equipment from the PRC to Armenia. 

In Armenian exports to China alcoholic products take an important 

place: wine, cognac, etc. In this, as in other spheres, it is necessary to 

increase the recognition of Armenian products, which can be facilitated by 

marketing activity, in particular online marketing and active participation in 

Chinese exhibitions. In addition to alcoholic products, on the Chinese 

market can find its place Armenian-made natural juices, miniral waters, 

fruit and vegetable preserves, honey, chocolate, as well as semi-precious 

and precious stones and metals. 
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Chart 1. Dynamics of Armenian-Chinese trade relations from 

1998 to 2018 (in US dollars, million) (Statistical Committee of the RA, 

2001-2019)  

According to the Armenian statistical committee, the trade turnover 

between Armenia and the PRC in 2018 amounted to $771.1 million with an 

annual growth of 29.3%, of which 107.2 million fell to Armenia‘s exports 

with an annual decline of 9.5%, import share of 663.9 million with an 

annual growth of 39%. In January-July 2019 the trade turnover amounted to 

$500.35 million, which increased by 22.6% in comparison with the same 

period last year. Moreover, according to the data of the same statistical 

committee, in 2018, China‘s share in the total volume of Armenia‘s foreign 

trade was 10,43%. China is the second trade partner of Armenia after 

Russia. 

On September 24, 2019 the 10th meeting of the Armenian-Chinese 

Joint Commission on Trade and Economic Issues was held in Yerevan, 

where, according to the sides, the opening of Armenian trading houses will 

contribute to the increase of trade between Armenia and China. In this 

direction, the first steps have already been taken, in particular, the "Halls of 

Demonstration and Trade of Armenian Goods" have been opened in the 
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states of Shandong and Zhejiang (The Ministry of Economy of the Republic 

of Armenia, 2019). 

China, of course, is not as active as the Russian Federation or the EU 

countries in Armenia, but it still invests in the economy. Chinese 

investments amounted to 1.1 million as of 1 July 2019. In 2018, there were 

50 registered enterprises with Chinese capital in Armenia, which are 

engaged in the wholesale of food, beverages and cigarettes, textiles and 

footwear, the restaurant business, the production of household electrical 

appliances and clothing, the retail trade of medical goods, cosmetics and 

accessories. New Yida company operating with Chinese capital invests up 

to $5 million in Armenia with the aim of building a new mineral water 

producing and bottling factory. In this bilateral economic cooperation, one 

of the largest projects since 2011 has been the cooperation between the 

Shanxi-Nairit rubber plant in the Chinese city of Datong, Shanxi Province. 

The annual capacity of the plant is 30 thousand tons, $220 million was 

invested in its construction, and the company's annual income is about $100 

million. The share of the Armenian side in this project is 40%. 

In Armenia, the Chinese participate in various energy projects, 

among them has been the reconstruction and repair of thermal power plants 

across the country. In particular, 80% of the repair and reconstruction work 

of the fifth unit of the Hrazdan thermal power station (TPS) was carried out 

by China. The Chinese Commercial and Industrial Bank (ICBC) is 

considering opportunities for making investments in the energy sector of 

Armenia. This, in particular, is about the prospects for organizing the 

production of solar panels.  

Cooperation in the field of agriculture takes place in the form of 

exchange of agricultural crops and the establishment of model gardens. For 

example, Armenian apricots and grapes are rather successfully grown in the 
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Chinese provinces of Shanxi and Hubei. The Chinese side provides free aid 

to Armenia in the form of fertilizer supplies (nitrogen, potash, etc.) for 

agriculture.  

In February 2019, the well-known Chinese company ―Dalian 

Guoming Group‖, which unites manufacturers of aluminum products from 

China, announced its intention to invest about $100 million in the creation 

of an industrial zone in Armenia. Aluminum products will be produced in 

the industrial zone of 40 hectares. Products will mainly be exported to EU 

countries. In general, the volume of investment programs reaches $100 

million, it is planned to create 300-400 jobs. Within the framework of this 

project, a logistics hub in Vanadzor (Lori region of Armenia) may be 

formed, taking into account its proximity to the railway. This will allow to 

organize the export of products from Armenia more qualitatively.  

Chinese entrepreneurs also intend to build logistic warehouse centers 

in Armenia that will serve as trade flows to the EAEU, the EU and other 

countries. In recent years, China‘s Free Trade Zones (FTZ) have become 

increasingly active around the world. The authorities of the country are 

working on the creation of a FTZ not only in China, but also develop and 

implement joint trade and economic projects, industrial parks and special 

economic zones in the EAEU space. It can be said that the Chinese side 

would also be represented at the site of the free trade zone in the Syunik 

region (Meghri Free Zone), either in the form of various Chinese companies 

or in terms of attracting Chinese investment, or to enter into a separate 

agreement on free trade between Armenia and China, similar to the PRC‘s 

agreements with other states abound. For example, since this year, the Free 

Trade Agreement between Georgia and China, signed in May 2017 in 

Beijing, has come into force. Such an agreement will significantly facilitate 

the import of Armenian products to the Chinese market. Recall that in 
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August 2017, the Government of the Republic of Armenia decided to 

include China among the most promising for Armenia in the trade and 

economic plan of the partner countries. 

Yerevan and Beijing are actively deepening and developing cultural 

and humanitarian ties. The first Confucius Institute in the South Caucasus 

was opened in Armenia in 2008. Since September 2018, an Armenian-

Chinese school has been functioning in Yerevan for 400-450 pupils (grades 

5-12), where pupils take an in-depth study of the Chinese language. The 

school employs both local specialists (including former students who 

studied in the PRC) and employees (ethnic Chinese) from the Confucius 

Center. In addition, there are Centers for the Study of Chinese Language 

and Culture at the Russian-Armenian University and Yerevan State 

University. Moreover, for several years now, in a number of schools in 

Armenia, for example, in school number 55 named A. Chekhov and high 

school number 29 named A. Margaryan, students learn Chinese. Teachers at 

the above schools are from the Confucius Center in Yerevan. As part of 

educational cooperation, students are also actively exchanged under various 

programs. Every year, China is becoming more and more interesting among 

Armenian students. Now 70 to 80 Armenian students are studying in China. 

In recent years, students from East and South Asia have come to Armenia, 

including quite a few students from the PRC, who mostly study Russian 

here. For them, training in Armenia is more accessible (in price terms) than 

in Russia. The situation is similar with other EAEU member states, where 

there are also a lot of Chinese students studying Russian (ORBELI center, 

2019). 

Recently, dialogue has been actively developing between academic, 

think tanks and expert communities of Armenia and the institutes of the 

Chinese Academy of Social Sciences (CASS). Recall that CASS is 
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considered one of the most famous and influential academic, research 

institutes not only in the PRC, but also in the world ranking of think tanks. 

At the beginning of September 2017, the delegation from the Institute of 

Russia, Eastern Europe and Central Asia of the Chinese Academy of Social 

Sciences headed by Professor Sun Li met with Armenian scientists. During 

the meeting with various academic and expert circles of Armenia, 

opportunities for the development of Armenian-Chinese cooperation in 

research and development, the development and implementation of joint 

projects and initiatives were discussed. Within the framework of 

cooperation in the cultural and scientific fields, various events are organized 

periodically. For example, in November 2018 a large international 

conference was held in Yerevan, dedicated to the 40th anniversary of 

China's reforms and opening-up policy. Conference participants addressed a 

wide range of political, historical, economic and cultural issues. Chinese 

tourism to Armenia increased by almost 75 percent in 2017 (5747 tourists) 

and 60 percent in 2018 (9189 tourists). For the first quarter of 2019 the 

number of tourists from China was 1526, which is about 40 percent more 

than in the same period last year and will likely continue to climb as a result 

of the new visa-free regime. The study of the possibilities of opening direct 

flights between Armenia and China can contribute to the increase of trade 

turnover between the countries, as well as to tourism development. This 

may also be facilitated by the introduction of the Chinese payment system 

"Union Pay" into the banking system of RA. 

For Armenia, China‘s involvement has not surpassed providing 

technological equipment. Armenia managed to digitize public television 

thanks to China‘s support and there are forthcoming projects for public 

television. Generally, the Belt and Road Initiative invests in helping 
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countries innovate and improve their access to technology, the extent of this 

depends on the country.  

In fact, China also began talks of installing the Huawei ―Smart City‖ 

in Yerevan. Huawei‘s Smart Cities are being implemented everywhere from 

Germany to Singapore and are designed to modernize cities. They require 

the installation of thousands of security cameras in public spaces, including 

facial recognition technology to identify people and license plates (EVN 

Report, 2019).  

The One Belt One Road (OBOR) initiative was proposed by Chinese 

President Xi Jinping in 2013. It is a historical initiative of China to connect 

the people all over the world. Recently it is known as Belt and Road 

Initiative (BRI). It comprises two major programs entitled to Silk Road 

Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road. The Silk Road 

Economic Belt connects three major routes like China to Europe, the 

Persian Gulf, the Mediterranean and the Indian Ocean, while the 21st 

Century Maritime Silk Road is based on waterways among member 

countries of OBOR initiative. It comprises about 65 countries and 900 

projects with an investment volume of 850 billion dollars. The Asian 

Infrastructure Investment Bank (AIIB) was launched with its startup capital 

of 100 billion dollars in the context of OBOR (Sarker et al., 2018, p. 624). 

The BRI contains the following five priority areas for cooperation. The first 

cooperation is to create a multitier inter-governmental mechanism for policy 

dialogues. The second cooperation is to strengthen infrastructure 

connectivity. The third cooperation is to facilitate investment and trade as 

well as formation of crosscountry industry value chains. The fourth 

cooperation is financial support, which includes AIIB and BRICS New 

Development Bank, Silk Road Fund etc. The last cooperation point is to set 

up some forms and mechanisms for cultural, academic and talent 

http://huaweiarmenia.am/gb/blog-post/43
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exchanges. BRI is China‘s new strategy to build a base for further economic 

growth having intensive collaboration and economic cooperation with large 

geographical area of countries (Li and Hilmola, 2019, p. 620). 

Within the framework of the OBOR the creation of three main 

Trans-Eurasian economic corridors is considered: Northern Corridor (China 

- Central Asia - Russia - Europe), Central Corridor (China - Central and 

Anterior Asia - the Persian Gulf and the Mediterranean), Southern Corridor 

(China - Southeast Asia - South Asia - Indian Ocean). Within the ―Central 

Corridor‖, the South Caucasus, Turkey and Iran occupy an important 

geopolitical position and are located at the crossroads of trade routes 

between the West and the East and North-South. In this context, it is worth 

mentioning the strategic ―North-South‖ transport corridor, 550 km long, 

which can provide access to Armenia for the Black Sea and European 

countries, facilitating communication with Iran and Georgia. That part of 

the construction roads (in the Shirak region) is being implemented by the 

Chinese company Sinohydro Corporation (under the 2009 loan agreement 

with the Asian Development Bank). The construction work was to be 

completed in 2016, however, it began with a delay of 3 years. According to 

this agreement, Armenia received $40 million. The second tranche 

amounted to $50 million; negotiations are underway to provide the third 

tranche. From 2020, payments on the loan should begin (24 stages, which 

will end in 2031). In the future, the Armenian North-South project may 

become part of a more global Chinese project, with further access to 

Georgia and from there via the Black Sea to Europe.  

At the end of April 2019, the second International Forum ―BRI‖ was 

held in Beijing. Heads of state and government from about 40 countries of 

the world arrived in the Chinese capital. For comparison, in 2017, leaders of 

less than 30 countries participated in the first summit. As of the beginningof 
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May 2019, the PRC signed cooperation agreements under the ―OBOR‖ 

initiative with 126 countries and 29 international organizations. However, 

representatives of the top leadership of Armenia were not invited to this 

forum. We believe that the main reason for this was the lack of specific 

transport routes that might interest the Chinese side. In the coming years, 

the construction work of the North-South transport corridor will be 

completed, which will increase Yerevan‘s chances of full participation in 

the upcoming forums of the OBOR Project. The second forum significantly 

surpassed the first forum in all quantitative indicators, but the atmosphere 

was far from festive, because over the years the project has accumulated a 

lot of problems. Beijing is determined to resolve them and restart the BRI. 

The rapid and stable economic development of Armenia in the long term is 

possible in the case of the construction of a railway that will connect 

Armenia with Iran (the cost of the project reaches $3.2 billion). In the 

future, the Armenian-Iranian branch of the railway will connect with the 

longer branch ―Tabriz-Tehran-Gorgan (Iran) - Etrek-Bereket-Gyzylgaya 

(Turkmenistan) - Zhanaozen-Aktau-Nur-Sultan-Dostyk (Qazaqstan) - 

Urumqi (China)‖. This railway is of strategic importance, because it will 

connect Yerevan not only with Tehran, but also with all the countries of 

Central Asia. Moreover, the presence of such a route will radically change 

the significance of Armenia for the Chinese project ―OBOR‖.  

Since 2015Armenia is a member of the Eurasian Economic Union 

(EAEU). At the moment, China is the second most important foreign 

economic partner of the EAEU (13.6% of total trade), significantly behind 

the EU countries - 48.9%. However, the partnership with Beijing is strategic 

and long-term in nature, while China‘s share in the foreign trade of all 

EAEU countries has been showing permanent growth since 2014. The 
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―OBOR‖ economic project may become for the EEU countries, including 

Armenia, a good foundation for long-term economic development. 
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ЕКОНОМІК 

 

У статті аналізуються перспективи конвергенції еколого-

економічних індикаторів України та країн-членів Європейського 

Союзу, фокусуючи увагу на аналізі ресурсомісткості економік за 

період 2005-2018 років, зокрема сукупної ренти за природні ресурси, 

частка ресурсномістких галузей у ВВП, виснаження природніх 

ресурсів, структури виробництва та споживання енергії, в т.ч. з 

альтернативних та відновлюваних джерел. У результаті дослідження 

ми бачимо подібні тенденції еколого-економічних індикаторів України 

та ЄС загалом, особливо починаючи з 2014 р., що є перспективою 

конвергенції. Водночас абсолютні величини показників України 

значно відстають від рівнів країн-членів ЄС, що є свідченням 

недостатності зусиль урядової політики України на шляху сталого 

розвитку за європейськими практиками.  
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природні ресурси, енергоносії, ресурсомісткість економіки, 

конвергенція, економіка України, Європейський Союз. 

Вступ. Через зростання економіки та світового населення та 

пов'язаним з цим зростання споживання та виробництва 

спостерігається посилення навантаження на природні ресурси та 

екосистеми. Це може викликати зміни, які можуть бути вкрай 

негативними, нелінійними та незворотними. Зважаючи на ці ризики, 

принциповим є питання повнішої інтеграції різних екологічних питань 

в економічну політики держав світу на основі аналізу еколого-

економічних індикаторів. Важливість дослідження і публікування 

еколого-економічних показників полягає у необхідності популяризації 

серед світової громадськості моделей виробництва та споживання за 

принципами сталого розвитку, щоб підприємства та громадяни могли 

робити обґрунтований вибір та стимулювати перехід до 

ресурсоефективної економіки з низьким вмістом вуглецю з 

дотриманням екологічних цінностей заради підтримки подальшого 

добробуту і прогресу.  

Європейський Союз є головним промоутером екологічних 

цінностей у світі. Європейські практики розробки урядової політики на 

базі еколого-економічних індикаторів виявилися ефективними на 

шляху до забезпечення сталого розвитку. Так країни-члени ЄС 

добилися значного зниження показників виснаження природніх 

ресурсів, оптимізували структуру виробництва та споживання 

ресурсів, застосували практики енергоощадності та збільшення частки 

відновлювальних джерел енергії.  

У контексті євроінтеграційних процесів та підписання Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС актуальним є виявити ознаки 
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конвергенції еколого-економічних індикаторів України та країн-членів 

Європейського Союзу у сфері ресурсоефективності. Наше дослідження 

охоплює низку ключових еколого-економічних індикаторів України та 

країн-членів ЄС за період 2005-2018 років, зокрема: cукупна рента за 

природні ресурси, частка доданої вартості сільського господарства, 

лісового господарства та рибальства у ВВП, показники виснаження 

природніх ресурсів в т.ч. лісів, енергоресурсів та корисних копалин, 

споживання енергії на душу населення і на 1000 дол.США ВВП, рівень 

енергоємності первинної енергії, структура виробництва та 

споживання енергії (викопне паливо, альтернативна та ядерна енергія, 

відновлювані джерела, горючі відновлювані джерела та відходи).  

 Проводячи дослідження, ми маємо намір виявити схожість 

тенденцій еколого-економічних індикаторів і відмінності рівнів 

відповідних показників України та ЄС. Це дасть можливість оцінити 

прогрес реформування нашої країни у напрямі наближення до 

передових європейських практик для забезпечення сталого розвитку та 

інтеграції екологічних цілей при розробці економічної політики уряду.  

Огляд літератури. Зростає занепокоєння тим, що на сучасному 

рівні споживання та виробництва глобальна економіка розвивається 

шляхом не сталого розвитку. Людство вже споживаємо більше, ніж 

може виробити Земля на рівні 1,5 планет [1]. Якщо сучасні тенденції 

триватимуть, очікується, що нам буде потрібно еквівалент більше двох 

планет до 2050 року [2]. Деякі непоновлювані ресурси, ймовірно, 

стануть дуже дефіцитними або вичерпаними, а попит потенційно 

перевищуватиме пропозицію (наприклад, на певні корисні копалини та 

викопні види палива), що призведе до значних коливань цін, 

відсутності доступу до ресурсів, скорочення капіталу в галузях 

рибальства, сільського та лісового господарств. Крім того, існує ризик 
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того, що екосистеми вже не зможуть протистояти зовнішньому тиску 

через забруднення, зміну клімату, надмірне використання. У деяких 

випадках це вже відбулося, наприклад, обвал рибного господарства в 

деяких районах, евтрофікація прибережних районів, що призводить до 

втрати морського життя. Ще більше ризиків можливі, якщо структури 

споживання та виробництва, їхня неефективність та згубний вплив не 

зміняться. Незалежно від того, чи є певні порогові точки, які 

позначають межі цілісності системи, можливі критичні та незворотні 

наслідки [3]. 

Тому зростає визнання необхідності того, щоб політика урядів 

повинна керувалася не лише економічними та фінансовими мотивами, 

а й проблемами сталого розвитку. З цієї причини еколого-економічні 

індикатори мають бути важливими інструментами інформування та 

перевірки правильності урядової політики. Світова спільнота на рівні 

ООН здійснила низку кроків, спрямованих на зміцнення політики, що 

ґрунтується на еколого-економічних показниках. Так 1 січня 2016 р. 

офіційно набули чинності 17 Цілей сталого розвитку Порядку денного 

сталого розвитку до 2030 року, прийнятих світовими лідерами у 

вересні 2015 року на історичному саміті ООН [4]. Європейський Союз 

є лідером у просуванні та реалізації цілей сталого розвитку, який 

заявив про своє зобов'язання інтегрувати цілі сталого розвитку в 

економічну політику, формалізував систему "екологічних рахунків" та 

оприлюднив свою стратегію перетворення ЄС на розумну, сталу та 

всеосяжну економіку [2]. Отже, еколого-економічні індикатори дають 

змогу відобразити поступ на шляху до сталого розвитку та мають бути 

дороговказом для подальшої розробки політики усіх країн світу. 

Комплексний підхід до досліджень еколого-економічних 

індикаторів передбачає визначення основних напрямів екологічної 
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політики, які характеризуються низкою показників. Це 

біорізноманіття, сільське господарство, рибне господарство, 

ефективність використання ресурсів, зміна клімату та забруднення. За 

методологією С. Бассі, Л. Мацца, П. тен Брінка та інших вони були 

згруповані у три кластери: ―зелений‖ ріст, ресурсоефективність  та 

біорізноманіття [2]. 

Біорізноманіття. Це загальна концепція, вимірювання якої 

традиційно включає одночасне врахування різноманітності видів, 

генетичної мінливості в межах популяцій та функціонального 

різноманіття екосистем. Політика щодо біорізноманіття повинна 

підтримуватися кошиком показників, які відображають багатогранний 

характер біорізноманіття, щоб уникнути подальшого зникнення 

біологічних видів, середовищ існування. У зв‘язку з цим важливими є 

показники відновлення природних територій, «зеленої» 

інфраструктури, заповідників, екосистемних послуг. Показники також 

повинні мати можливість відображати ключові тенденції та ризик 

порушення критичних екологічних та ресурсних порогових значень. 

Такий рівень складності створює значні проблеми щодо побудови 

відповідних показників та збору даних. 

Сільське господарство. У сільському господарстві важливими є 

показники ефективності, забруднення та соціальних суспільних благ. 

Використання показників екосистемних послуг також буде важливим 

для висвітлення та моніторингу переваг, які екосистеми надають 

сільському господарству, такі як кількість та якість води, контроль 

затоплень, ерозія ґрунтів тощо. 

Рибальство. Визнання надмірної експлуатації рибних ресурсів у 

ЄС підкреслює важливість наявності хороших показників для 

вимірювання запасів, визначення сталості виловлювання, оцінки 
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ефективності урядової політики. Показники також можуть бути 

корисними для кращого розуміння впливу риболовлі на морське 

середовище та впливу забруднення (особливо евтрофікації) на 

рибальство. Це може бути корисним для інформування не лише про 

риболовну політику, а й про інфраструктуру стічних вод і 

комунальних відходів.  

Використання ресурсів. Найважливіше значення має зменшення 

впливу на навколишнє середовище. Для цього слід встановити цільові 

показники ефективності використання ресурсів. Необхідно буде 

звернути увагу на розробку наборів даних про запаси ресурсів, обсяги 

виробництва та споживання ресурсів, інтенсивність використання 

ресурсів (використання ресурсів на одиницю продукції), рівень 

виснаження ресурсів.  

Політика зміни клімату. Важливу роль відіграють показники 

зміни клімату такі як викиди парникових газів, енергоємність та частка 

споживання відновлюваної енергії у загальному кінцевому споживанні 

енергії. Енергоефективність будівель також є важливим показником, 

враховуючи високий потенціал будівельного сектору у напрямі 

зменшення викидів парникових газів. Показники зміни клімату часто 

пов'язані з тенденціями інших показників (соціально-економічні, 

екологічні, енергетичні показники). 

В сучасній економній літературі досліджуються проблеми 

сталого розвитку, формування еколого-економічних систем країн світу 

та України, концепції сталого еколого-економічного розвитку України 

в умовах інтеграції до Європейського Союзу, виявлення порівняльних 

еколого-економічних переваги у зовнішній торгівлі України, зокрема у 

працях таких вчених-економістів, як І. Грабинський, Ю. Туниця, 

О. Адамовський, О. Веклич, Б. Буркинский, С. Лісовський, 
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О. Чумаченко, О. Шкарупа, С. Онищенко, М. Самойлік, П. Колодій, 

І. Андел, Д. Ветвицький, С. Петровська, С. Трудгілл, І. Дегтярьова та 

інших.  

Проблемам формування еколого-економічної моделі 

прирокористування та еколого-економічного розвитку регіону 

присвячено праці багатьох вчених: О. Балацького, О. Вигандта, 

Т. Галушкіної, В. Гордієнко, К. Гофмана, Л. Грановської, В. Гурмана, 

А. Даниленка, М. Лємєшева, О. Рюміної, О. Теліженка, М. Хвесика, 

О. Каленська. 

Проблеми управління екологічною безпекою аналізуються 

такими дослідниками як І. Драган, В. Шевчук, Є. Карташов, О. 

Колєнов, О. Лазор, М. Латинін, В. Кравців, С. Майстро, С. 

Домбровська, В. Коврегін, А. Помаза-Пономаренко, О. Колєнов. 

Економічні та правові аспекти формування та реалізація 

спільної екологічної політики Європейського Союзу досліджувалися 

такими вітчизняними та зарубіжними вченими як М. Мальський, М. 

Микієвич, А. Андрусевич, П. Павличенко, О. Труш,  К. Гарт, Ф. 

Мантіно, П. Бубб, А. Ченері, В. Капос, Д. Станвелл-Сміт, М. Валпол, 

П. Геркенрат, Н. Форньє, С. Гантоілер, С. Гуд, С. Меес.  

Проблеми використання еколого-економічних індикаторів у 

розробці політики ЄС висвітлюються у працях багатьох зарубіжних 

дослідників: Д. Мідовз, Б. Молдан, С. Біллгарз, С. Морз, В. Отт, С. ван 

дер Воет, В. Рейд, П. тен Брінк, С. Міллер, М. Кеттунен, К. Рамзак, А. 

Фармер, П. Гєрп, Дж. Андерсон, Дж. МакНілі, Д. Тунсталл, П. 

Габріедсен, П. Бош, Г. Гердес, С. Бассі, Л. Мацца, Е. Бургер, С. Лютер.  

Разом з тим, як у науковій літературі минулих років, так і в 

працях сучасних вчених недостатньо обґрунтовано та всебічно 

проаналізовано конвергенції еколого-економічних моделей України та 
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країн-членів ЄС. Ми намагаємось дати відповідь на ключове питання 

чи, за тривалий період адаптації економічної політики нашої країни до 

передових європейських практик, ми маємо підстави говорити про 

конвергенцію еколого-економічних індикаторів країн-членів ЄС та 

України. Викликами для подальших досліджень є визначити потреби в 

розробці додаткових показників, як можна усунути поточний розрив у 

використанні еколого-економічних індикаторів у розробці політики, 

які рекомендації для стимулювання використання цих індикаторів у 

розробці урядової політики. 

Методологія, що використовується для оцінки. Як ми 

зазначали вище є кілька блоків еколого-економічних індикаторів, які 

характеризують політику країни щодо розвитку ресурсномістких 

галузей, використання та виснаження ресурсів, біорізноманіття, зміни 

клімату, забруднення, екологічних сервісів та здоров‘я суспільства. В 

рамках нашого дослідження ми фокусуємо увагу на аналізі 

ресурсомісткості економік, виснаження природніх ресурсів, структури 

виробництва та споживання енергії. Ми використовуємо такі 

показники з бази даних World Development Indicators Світового банку 

в розрізі країн-членів ЄС та України, а саме: cукупна рента за природні 

ресурси, частка доданої вартості сільського господарства, лісового 

господарства та рибальства у ВВП, показники виснаження природніх 

ресурсів в т.ч. лісів, енергоресурсів та корисних копалин, споживання 

енергії на душу населення і на 1000 дол.США ВВП, рівень 

енергоємності первинної енергії, структура виробництва та 

споживання енергії (викопне паливо, альтернативна та ядерна енергія, 

відновлювані джерела, горючі відновлювані джерела та відходи).  

Метою роботи є проаналізувати ключові еколого-економічні 

індикатори країн-членів ЄС та України за період 2005-2018 років. Ми 
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маємо намір знайти певні докази конвергенції цих індикаторів 

європейських країн та України за тривалий періоду адаптації політики 

нашої країни до практик ЄС. Ми намагаємось показати можливості 

використання еколого-економічних індикаторів для економічної 

політики та всебічного порівняння цих індикаторів між країнами для 

виявлення розбіжностей чи конвергенції на прикладі України та країн-

членів ЄС.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Проведемо 

порівняльний аналіз обраних еколого-економічних індикаторів країн-

членів Європейського Союзу та України за період 2005-2018 років, за 

який є доступні статистичні дані. Доцільно почати з аналізу значимості 

ресурсомістких секторів для економік країн-членів ЄС та України. Для 

цього застосуємо два показники: 1) сукупна рента за природні ресурси 

(% до ВВП); та 2) частка доданої вартості сільського господарства, 

лісового господарства та рибальства у ВВП.  

 

Рис. 1. Сукупна рента за природні ресурси (% до ВВП) 

Джерело: Розроблено авторами на основі World Development 

Indicators Світового Банку[5]. 

 

Аналізуючи сукупну ренту за природні ресурси (включаючи 

нафту, природній газ, вугілля, мінерали, ліс) як відсоток до ВВП 
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(рис. 1), за період 2005-2017 рр. можемо спостерігати суттєве 

скорочення цього показника всіх країн-членів ЄС, в середньому в 1.5 

рази (з 0,35% у 2005 р. до 0,23% у 2017 р.) та України майже в 1.6 рази 

(з 6,39% у 2005р до 3,99% у 2017 р.).  

Хоча тренд цього показника для України збігається з трендом 

для ЄС, абсолютне значення цього показника нашої країни є в 17,6 

разів вищим ніж відповідний показник в середньому по ЄС. Рівень 

сукупної ренти за природні ресурси в пост-соціалістичних країнах 

Центральної Європи загалом значно вищий за рівень країн Західної 

Європи, і є дещо ближчим до показника України. Це є ознакою того, 

що Україна проходить подібний шлях адаптації до європейських 

стандартів як і країни Центральної Європи. 

Проаналізуємо частки доданої вартості сільського господарства, 

лісового господарства та рибальства у ВВП України та країн-членів 

ЄС (рис. 2). Цей показник України (10,1%) в 7 разів перевищує 

середній рівень країн-членів ЄС (1,4%) за 2018 років. Можемо бачити, 

що цей показник України за період 2005-2018 рр. зріс на 11%, в той 

час як цей показник ЄС за відповідний період знизився на 11%. 

Поясненням цього може бути суттєве економічне зростання сільського 

господарства в Україні. Європейський Союз обрав шлях до 

поступового зниження експлуатації власних природніх ресурсів, в той 

час як економіка України в рази більш орієнтована на природні 

ресурси. 
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Рис. 2. Сільське господарство, лісове господарство та 

рибальство, додана вартість (% від ВВП). Джерело: Розроблено 

авторами на основі World Development Indicators Світового Банку[5]. 

 

Важливими показниками для нашого дослідження є виснаження 

природних ресурсів у відсотках до ВНД. За методологією Світового 

банку виснаження природних ресурсів – це сума чистого виснаження 

лісів, виснаження енергії та виснаження корисних копалин [4]. Чисте 

виснаження лісів є добутком економічної ренти за одиницю лісових 

ресурсів і перевищенням заготівлі лісу-кругляку над природним 

приростом лісу. У країні, де додатковий приріст лісу перевищує 

заготівлю деревини, чисте виснаження лісу буде нульовим, незалежно 

від абсолютного обсягу чи вартості деревини. Виснаження енергії - це 

відношення теперішньої вартості ренти за енергоресурси, 

дисконтованої на 4 відсотки, до часу вичерпання ресурсу (обмежене на 

25 років). Вартість ренти розраховується як добуток ренти за одиницю 

енергоресурсу та фізичної кількості видобутих енергоресурсів. 

Показник охоплює вугілля, сиру нафту та природний газ. Виснаження 

корисних копалин - це відношення теперішньої вартості ренти 

корисних копалин, дисконтованої на 4 відсотки, до часу вичерпання 

ресурсу (обмежене на 25 років). Рента розраховується як добуток 

ренти за одиницю корисних копалин та фізичної кількості видобутих 
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корисних копалин. Цей показник охоплює олово, золото, свинець, 

цинк, залізо, мідь, нікель, срібло, боксит і фосфат.  

На рис. 3 видно, що за період 2005-2017 рр. показник 

виснаження природних ресурсів значно коливався в Україні з 

незначним середнім низхідним трендом (зменшення на 31% за 13 

років), в той час як цей показник ЄС значно знизився (на 80% за 13 

років). В 2017 р. рівень показника виснаження природних ресурсів 

України перевищив всі країни ЄС та середній показник по ЄС в 7,3 

разів, що є свідченням значної експлуатації природних ресурсів в 

Україні порівняно з ЄС.   

 

Рис. 3. Виснаження природніх ресурсів (% від ВНД) 

Джерело: Розроблено авторами на основі World Development 

Indicators Світового Банку[5]. 

 

Проаналізуємо окремо показники виснаження енергії та 

виснаження природних ресурсів. Так на рис. 4 видно, що показник 

виснаження енергії за період 2005-2017 рр. знижувався як в Україні (в 

2.4 рази), так і в країнах-членах ЄС (в середньому 2,1 рази). У 2017 р. 

рівень цього показника України залишався все ще в 4 рази вищим ніж 

в ЄС, що є свідченням більшої експлуатації енергоресурсів в нашій 

країні порівняно з ЄС.   
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Рис. 4. Виснаження енергії (% від ВНД) 

Джерело: Розроблено авторами на основі World Development 

Indicators Світового Банку[5]. 

 

Порівняємо показник виснаження корисних копалин (рис. 5). 

Цей показник значно коливався в Україні зі значним висхідним 

трендом, в той час як в середньому по ЄС показник близький до нуля. 

Рівень цього показника України в 25 разів вищий ніж в ЄС, що є 

свідченням значно більшої експлуатації корисних копалин в Україні 

порівняно з ЄС. Лише Болгарія в деякі роки демонструвала вищі рівні 

цього показника ніж Україна.  

 

Рис. 5. Виснаження корисних копалин (% від ВНД).  

Джерело: Розроблено авторами на основі World Development 

Indicators Світового Банку[5]. 
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Важливим блоком є дослідження споживання енергії та 

енергоінтенсивності економіки. На рис. 6 можемо порівняти рівні 

споживання енергії (кг нафтового еквівалента) на душу населення у 

розрізі низки європейських країн та України. Так середнє значення 

цього показника для країн-членів ЄС поступово зменшувалося (на 13% 

у 2015 р. порівняно з 2005 р.). Подібний тренд спостерігається і для 

України причому ще швидшими темпами (на 30% у 2014 р. порівняно 

з 2005 р.).  

 

Рис. 6. Споживання енергії (кг нафтового еквівалента на душу 

населення).  

Джерело: Розроблено авторами на основі World Development 

Indicators Світового Банку[5]. 

 

На противагу показнику споживання енергії на душу населення 

доцільно проаналізувати показник споживання енергії на 1000 

дол.США ВВП. Так з рис. 7 бачимо, що цей показник України в 3,4 

разів перевищує середній показник ЄС. Абсолютний рівень 

споживання енергії на душу населення України є дещо нижчим ніж в 

ЄС. Це можна пояснити низьким рівнем ВВП на душу на населення. 

Водночас спостерігаємо тренд до зниження енергомісткості економіки 
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Україні швидшими темпами (на 40% в 2014 р. порівняно з 2005 р.) ніж 

в ЄС (на 26% в 2014 р. порівняно з 2005 р.). Це можна пояснити серед 

іншого зниженням світових цін на енергоносії з 2014 р., від чого 

виграла Україна як більшій мірі як більш енергетично залежна країна, 

порівняно з ЄС. 

 

Рис. 7. Споживання енергії (кг нафтового еквіваленту) на 1000 

дол.США ВВП (постійні дол.США за паритетом купівельної 

спроможності 2011 р.).  

Джерело: Розроблено авторами на основі World Development 

Indicators Світового Банку [5]. 

 

Іншим показником є рівень енергоємності первинної енергії - це 

співвідношення між енергозабезпеченням і валовим внутрішнім 

продуктом, виміряним за паритетом купівельної спроможності. 

Енергоємність - це показник того, скільки енергії використовується 

для отримання однієї одиниці економічної продукції. Нижчий 

показник засвідчує, що для отримання однієї одиниці продукції 

використовується менше енергії. Так за період 2005-2015 рр. 

енергоємність економіки України знизилась на 48%, в той час як в 

середньому по ЄС на 26%. Проте все ж таки абсолютний рівень 

показника в 3,2 рази вищий за показник ЄС в 2015 р. 
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Рис. 8. Рівень енергоємності первинної енергії (MJ / ВВП в 

дол.США за паритетом купівельної спроможності 2011 р.).  

Джерело: Розроблено авторами на основі World Development 

Indicators Світового Банку [5]. 

 

Важливо проаналізувати структуру виробництва та споживання 

енергії за її видами, в тому числі з відновлюваних джерел. Так з рис. 9 

бачимо, що у 2015 р. показник споживання енергії з викопного палива 

(% від загальної кількості) України (75%) близький до середнього 

показника ЄС (71%). За період 2005-2015 рр. темпи скорочення 

споживання енергії з викопного палива України (10,5%) перевищили 

темпи скорочення в країнах-членах ЄС (9,5%), що є ознакою 

конвергенції. 

 

Рис. 9. Споживання енергії з викопного палива (% від загальної 

кількості). 

Джерело: Розроблено авторами на основі World Development 

Indicators Світового Банку [5]. 
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Аналізуючи споживання альтернативної та ядерної енергія (% 

від загального споживання енергії), бачимо на рис. 10 зростання цього 

показника за період 2005-2015 рр. як в Україні (7,4%), так і ЄС (8,5%). 

Рівень показника України дещо вищий (22%) порівняно з середнім 

рівнем ЄС (19%).  

 

Рис. 10. Альтернативна та ядерна енергія (% від загального 

споживання енергії).  

Джерело: Розроблено авторами на основі World Development 

Indicators Світового Банку [5]. 

 

З позицій сталого розвитку важливим є збільшення частки 

виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. З рис. 11 видно, 

що за період 2005-2015 рр. виробництво електроенергії з 

відновлюваних джерел всіх країн-членів ЄС постійно зростає, в 

середньому по ЄС в 4 рази. За цей період Україна наростила 

виробництво електроенергії з відновлюваних джерел у 51.5 разів, хоча 

стартувала фактично з нульового рівня. Статистика Світового банку не 

подає ще даних в розрізі країн за 2016-2018 рр., проте очевидним є 

активізація будівництва сонячних та вітрових електростанцій в 

багатьох регіонах України. Водночас абсолютне значення цього 
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показника України в 2015 р. (1,05%) є нікчемно низьким порівняно з 

ЄС (18,56%). 

 

Рис. 11. Виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, за 

винятком гідроелектрики (% від загальної кількості).  

Джерело: Розроблено авторами на основі World Development 

Indicators Світового Банку [5]. 

 

Аналізуючи тенденції споживання енергії з відновлюваних 

джерел (рис. 12), можна стверджувати про активне зростання  як в 

Україні (в 3,3 рази), так і в середньому по ЄС (в 1.9 рази) за період 

2005-2015 рр. Рівень показника споживання енергії з відновлюваних 

джерел України (4,1%) є в 4 рази менший середнього рівня ЄС (16,6%). 

 

Рис. 12. Споживання енергії з відновлюваних джерел (% від 

загального кінцевого споживання енергії).  

Джерело: Розроблено авторами на основі World Development 

Indicators Світового Банку [5]. 
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Проаналізуємо частку горючих відновлюваних джерел та 

відходів  загальної енергії). Так з рис. 13 видно, що рівень цього 

показника постійно зростає в ЄС, так і Україні. Проте рівень показника 

України значно нижчий рівня ЄС (в 4.4 рази).  

 

Рис. 13. Споживання енергії з горючих відновлюваних джерел 

та відходів (% від загальної енергії). Джерело: Розроблено авторами на 

основі World Development Indicators Світового Банку [5]. 

 

Висновки. В результаті проведеного порівняльного аналізу 

індикаторів ресурсомісткості економіки, виснаження природніх 

ресурсів, структури виробництва та споживання енергії на 

прикладі країн-членів Європейського Союзу та України за період 

2005-2018 рр., ми можемо дійти наступних висновків:  

1. Еколого-економічні індикатори є важливими 

орієнтирами для розробки та контролю за урядовою політикою, яка 

має ґрунтуватися на цілях сталого розвитку, а також для популяризації 

сталості виробництва та споживання природних ресурсів серед 

громадськості та бізнесу. Еколого-економічні індикатори мають 

фіксувати перехід країн до ресурсоефективної економіки з низьким 
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вмістом вуглецю і дотриманням екологічних цінностей заради 

підтримки подальшого добробуту та прогресу. 

2. Європейський Союз обрав шлях до поступового 

зниження ресурсомістких галузей, в той час як економіка України в 

рази більш орієнтована на природні ресурси.  Рівень сукупної ренти за 

природні ресурси в постсоціалістичних країнах Центральної Європи 

(подібно до України) значно вищий за рівень країн Західної Європи. 

Це є ознакою того, що Україна проходить подібний шлях адаптації до 

європейських стандартів як і країни Центральної Європи. 

3. Рівень показника виснаження природних ресурсів, в 

т.ч. лісів, енергоносіїв, корисних копалин України в рази перевищує 

рівень країн Європейського Союзу, що є свідченням значної 

експлуатації природних ресурсів в Україні порівняно з ЄС.   

4. Рівень споживання енергії на душу населення України 

є дещо нижчим ніж в ЄС, в той час як рівень споживання енергії на 

1000 дол.США ВВП України значно вищий ніж в ЄС. Це можна 

пояснити низьким рівнем самого ВВП на душу на населення України 

порівняно з ЄС. Водночас спостерігаємо тренд до зниження 

енергомісткості економіки Україні швидшими темпами ніж в ЄС. Це 

може бути ознакою майбутньої конвергенції.  

5. Аналіз структури виробництва та споживання енергії 

за її видами, в тому числі з відновлюваних джерел, засвідчує що 

тренди України та ЄС збігаються у напрямі скорочення споживання 

енергії з викопного палива та нарощення виробництва енергії з 

альтернативних та відновлюваних джерел. Темпи розвитку цих трендів 

України перевищують темпи країн-членів ЄС, що є ознакою 

конвергенції. Проте слід зауважити, що Україна стартує з ―нульової‖ 
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точки, в той час як ЄС вже досяг значного поступу в реструктуризації 

джерел енергії за принципами сталого розвитку. 

 

Список використаних джерел. 

1. GFN. 2011. World Footprint. – [Електронний ресурс]. 

Доступно з:  

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/ 

Global Footprint Network. (Accessed on 05 08 2011). 

2. Bassi, S., Mazza, L., Ten Brink, P. And others. 

Opportunities for a better use of indicators in policy-making: emerging 

needs and policy recommendations // IN-STREAM project. – 2011. - D7.2. 

– [Електронний ресурс]. Доступно з:   

https://www.ecologic.eu/sites/files/project/2016/documents/1901-d7-2-

researchnote_policy_19_dec_11_final_sent.pdf. 

3. Ten Brink P., Miller C., Kettunen M. and others. Critical 

Thresholds, Evaluation and Regional Development // European 

Environment. –  2008. – 18. – P. 81–95.  

4. The Sustainable Development Agenda. The UN. – 

[Електронний ресурс]. Доступно з: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda. 

5. World Development Indicators Світового Банку. – 

[Електронний ресурс]. Доступно з: http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators. 

 

Roman Moskalyk 

r_moskalyk@ukr.net, 

Liana Moskalyk 

liana.moskalyk@gmail.com 

Ivan Franko National University of Lviv 

 

CONVERGENCE PROSPECTS OF ECOLOGICAL-

ECONOMIC INDICATORS OF UKRAINE AND EU MEMBER 

STATES: ANALYSIS OF ECONOMIES RESOURCE INTENSITY 

 

https://www.ecologic.eu/sites/files/project/2016/documents/1901-d7-2-researchnote_policy_19_dec_11_final_sent.pdf
https://www.ecologic.eu/sites/files/project/2016/documents/1901-d7-2-researchnote_policy_19_dec_11_final_sent.pdf
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators


 78 

The article analyzes convergence prospects of ecological-economic 

indicators of Ukraine and the EU Member States, focusing on the analysis 

of the resource intensity of economies for the period 2005-2018, including 

the aggregate rent for natural resources, the share of resource-intensive 

industries in GDP, natural resources depletion, structure of production and 

energy consumption incl. from alternative and renewable sources. As a 

result of the study, we see mainly the similar trends in ecological-economic 

indicators of Ukraine and the EU, especially since 2014 that is a prospect of 

convergence. At the same time, the levels of Ukraine's indicators are far 

behind the levels of the EU member states, which is a testament to the 

insufficient efforts of Ukraine's government policy towards sustainable 

development according to European practices. 

Key words: ecological-economic indicators, sustainable 

development, natural resources, energy resources, economic resource 

intensity, convergence, economy of Ukraine, European Union. 
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ОРГАНІЧНИЙ СЕКТОР АГРОБІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ІНТЕГРАЦІЇ З ЄС 

 

Дослідження у сфері становлення та розвитку органічного 

сектору агробізнесу набирають все більшої ваги у науці та практиці. 

Провідні вітчизняні та зарубіжні фахівці, серед яких А. Антонець, Л. 

Сокол, О. Дудар, М.Орликовський, Р.Буряк, М. Бжезінський, М. 

Гжибовська, С. Піларський та ін., вивчають питання виробництва 

органічної сільськогосподарської продукції, проблеми їх сертифікації, 

формування екологічних методів сільськогосподарського виробництва. 

Їхні дослідження дозволили сформувати науково-методологічну 

основу сучасних економічних поглядів та підходів до формування 

еколого-інноваційної політики в аграрному секторі держави. Однак, 

недостатньо вивченим на сьогодні залишається власне органічний 

сектор сільського господарства, особливо в умовах європейської 

інтеграції України, що й визначає мету нашого дослідження. 

Органічне виробництво та торгівля органічною продукцією може 

стати перспективним напрямком зростання українського експорту до 

країн-членів ЄС. Щороку в ЄС спостерігається щорічне підвищення 

попиту на екологічну сільськогосподарську продукцію, що виникає зі 

збагачення суспільства в цілому. 
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(a) За даними Мінагрополітики [1], Україна експортує понад 80% 

виробленої органічної продукції на суму 60 млн. дол. США. З них 

левову частку –  до країн ЄС. 

(b) Серед країн-членів ЄС найбільшими імпортерами української 

органічної продукції є Нідерланди, Німеччина, Великобританія, Італія, 

Австрія, Польща, Бельгія, Чехія, Болгарія та Угорщина. 

Відмітимо, що органічний рух виник ще в 40-х роках минулого 

століття у Великобританії, а вперше термін ―органічний‖ використала 

Єва Бальфур у науковій праці «Жива земля».У 1972 році була  

заснована Міжнародна федерація органічного сільськогосподарського 

руху (International Federation of Organic Agriculture Movements 

(IFOAM)) одна з найбільших та найвагоміших в світі організацій, яка 

на сьогодні представлена у 120 країнах світу, в тому числі й в Україні. 

Загалом, за даними цієї організації, органічне виробництво зараз 

впроваджується у 178 країнах світу та займає 57,8 млн. га (для 

порівняння у 1999 р. - 11 млн. га) [2]. 

В Україні внутрішній ринок органічної продукції почав 

формуватися у 2000-их роках, а з 2005 р. діє Федерація органічного 

руху України, яка є частиною IFOAM, і має за мету сприяти розвитку 

та ефективності органічного виробництва в нашій державі з 

одночасним розвитком сучасних світових та вітчизняних безпечних 

для природи та людини технологій.  

Але вже станом на 01 січня 2018 року органічний ринок України 

характеризувався такими показниками
1
 [1]: 

                                                           
1
 Моніторингом стану вітчизняного органічного сільського господарства з 

2017 року займається Офіс підтримки реформ при Міністерстві аграрної 

політики та продовольства України. Дані отримуються від органів 

сертифікації, які мають право сертифіковувати виробництво і торгівлю 
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1. Загальна площа сільськогосподарських земель, 

сертифікованих як органічні, – 381 173 га (для порівняння в країнах-

членах ЄС – 5,3 млн га). 

2. Частка органічних земель від загальної площі 

сільськогосподарських земель – 0,89%. 

3. Загальна кількість операторів ринку – 504, в тому числі 304 

виробники органічної сільськогосподарської продукції, решта — 

трейдери і переробники. 

4. Експорт органічної продукції спрямовується у понад 40 країн 

світу.  

Варто зазначити, що щороку зростає кількість сертифікованих 

виробників органічних продуктів за різноманітними напрямами, в 

тому числі переробленої харчової продукції, з яких 4 – виробники 

органічної молочної продукції, 1 – м‘ясної продукції, 15 – круп, 11 – 

олії, 3 – виробники органічних спецій тощо [3]. 

Загалом основною органічною продукцією, що експортується з 

України є продукція та сама, що й традиційного аграрного експорту, – 

це зернові, олійні та бобові культури, а крім того ще дикорослі ягоди, 

гриби, горіхи та лікарські трави. Проблемою є те, що експортуємо в 

основному органічну сировину, але є тенденція до зростання частки 

переробленої та готової продукції. 
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ІНТЕГРАЦІЙНА СКЛАДОВА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

УКРАЇНИ 

 

Розглядаються особливості розвитку зовнішньої торгівлі 

України в умовах участі її у такій формі міжнародної економічної 

інтеграції, як зона вільної торгівлі. 

Ключові слова: інтеграція, ринок, мито, товар, експорт, імпорт, 

тариф, ПРЗВТ, інновації  

 

Сучасний розвиток національних економік пов‘язаний із 

залученням їх до міжнародної економічної інтеграції, яка стає 

всезростаючим фактором розвитку світового господарства у 

довгостроковому періоді. 

Економічна інтеграція (іntegration, від лат. integer – цілий) – це 

процес поглиблення економічної взаємодії країн, що веде до 

зближення їх господарських механізмів і набуває форм міждержавних 

угод та домовленостей, які регулюються міждержавними та 

наднаціональними органами [1]. 

Загальний інтегральний ефект міжнародної економічної інтеграції 

може бути представлений сукупністю різноманітних ефектів як у 

короткостроковому, так і у довгостроковому періодах. Крім переваг, 

пов‘язаних із врегулюванням торгових балансів, країни отримують 
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вигоди від спеціалізації, економії на масштабах, зростанні добробуту 

[2]. 

Участь у міжнародній економічній інтеграції впливає також  на 

секторальну структуру національних економік, визначаючи її зміни. У 

зв‘язку з цим дослідження вітчизняних і зарубіжних економістів в 

основному спрямовуються на вплив, який відчуває секторальний 

рівень національних економік від міжнародної економічної інтеграції.  

Теоретичні основи аналізу міжнародних інтеграційних процесів 

були закладені в роботах Дж. де Бірса, Дж. Вінера, О. Байера, 

Д. О‘Брайєна, Б. Баласса, К. Жеваго, А. Філіпенка та ін.  

Україна, як і багато інших країн, зацікавлена в участі в у різних 

формах економічної  інтеграції, у першу чергу в такій її формі, як зона 

вільної торгівлі. Створюючи сприятливі передумови для міжнародної 

торгівлі, зона вільної торгівлі надає можливості бізнесу розширяти 

зовнішню торгівлю за рахунок збільшення її обсягів і удосконалення 

структури, диверсифікації напрямів реалізації продукції. 

З огляду на зазначене, мета статті – визначити можливий вплив на 

розвиток національної економіки України її участі у такій формі 

міжнародної економічної інтеграції, як зона вільної торгівлі. 

У зонах вільної торгівлі передбачається застосовування 

інструментів як політики протекціонізму, так і вільної торгівлі, що 

дуже важливо для країн, які намагаються захистити у зовнішній 

торгівлі окремі сектори своєї національної економіки. Торгівельні 

відносини,товарна структура зовнішньої торгівлі в кожній із зон має 

свої особливості, які визначаються економічними, політичними, 

соціальними особливостями країн, що підписали угоди про їх 

утворення. 



 85 

За роки незалежності Україною були визначені різні вектори 

міжнародної економічної інтеграції на основі створення зон вільної 

торгівлі. Зокрема, були підписані Угоди про зону вільної торгівлі з: 

Європейським Союзом (ЄС), Канадою , Ізраїлем,  Радою 

співробітництва арабських країн Персидської затоки (РСАПЗ), 

Економічним співтовариством країн західної Африки 

(ECOWAS),Сінгапуром та іншими країнами Азії, Африки, Америки. Є 

також угоди з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі 

(Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія), країнами 

Співдружності незалежних держав (з 1 січня 2016 року Росія в 

односторонньому порядку відмовилася виконувати свої зобов‘язання в 

рамках цієї угоди). 

У сучасних умовах у межах зон вільної торгівлі Україна здійснює 

торгівлю із 44 країнами (28 країнами-членами ЄС та ще 16 - з іншими 

країнами). Ці зони вільної торгівлі відрізняються ступенем відкритості, 

особливостями структури національних економік, умовами ведення 

торгівлі країнами-членами. 

 За період 2014–2015 рр. найістотнішою ознакою змін у 

географічній структурі зовнішньої торгівлі України можна вважати 

переорієнтацію значної частини її зовнішньоторговельних зв‘язків з 

партнерів у Росії (також значною мірою й у СНД) на ділових партнерів 

у ЄС. 

Україна торгує в основному сировинним експортом, з низьким 

рівнем доданої вартості, який є дуже чутливим до змін кон‘юнктури 

світового ринку. Вона має негативне сальдо зовнішньої торгівлі. Тому 

вона зацікавлена у підписанні зон вільної торгівлі з різними країнами 

світу. 
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Наприклад, зона вільної торгівлі з Канадою  була створена у 

2017 р. Вона передбачає торгівлю товарами і проведення державних 

закупівель. При підписанні угоди Україна відстояла асиметричну 

лібералізацію ринків, що допоможе захистити найбільш уразливі 

сектори  національної економіки. Доступ до ринку Канади поступово 

буде повністю лібералізовано (крім окремих позицій по автомобілях) 

[3]. 

Преференційні умови, відповідно до положень Угоди, введені для 

промислових товарів. Відбудеться повна лібералізація експорту таких 

товарних груп, як текстиль, вироби з заліза та сталі, обладнання та 

запчастин до нього, електрична апаратура тощо. 

До повної лібералізації взаємної торгівлі в зоні передбачено 

перехідні режими у залежності від товарних груп: три роки – для 

будматеріалів, ручних інструментів, промислового обладнання, частин 

літальних апаратів; п‘ять років – для електричної апаратури, 

променевих трубок, мотоциклів, причепів, суден, фотокамер; сім років 

– для автомобілів, тракторів та запчастин до них [3]. 

Переваги від безмитного доступу на канадський ринок отримають 

виробники сільськогосподарської продукції – соняшникової олії, 

цукру, кондитерських виробів, натурального меду, алкогольних та 

безалкогольних напоїв. 

Виробники продукції хімічної та легкої промисловості, 

машинобудування, аерокосмічної галузі відразу зможуть скористатися 

перевагами від безмитного доступу до ринків Канади, зокрема це 

стосується виробів з чорних металів, ручних інструментів, парових 

котлів, гідравлічних турбін, двигунів та генераторів, електричних 

приладів, транспортних засобів спеціального призначення та їх частин, 

кераміки тощо. 
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Завдяки Угоді українські товаровиробники отримають доступ до 

ринку Канади на преференційних умовах, а отже будуть мати 

конкурентні переваги  порівняно з постачальниками з тих країн, з 

якими не підписана угода про вільну торгівлю з Канадою. Це 

дозволить конкурувати на рівних умовах з тими постачальниками, які 

вже присутні на канадському ринку. 

У довгостроковій перспективі Угода сприятиме розвитку 

кооперації в сфері авіабудування, збільшенню постачання 

високотехнологічного обладнання та промислових товарів з високою 

доданою вартістю. 

Україна може стати інвестиційно-виробничим центром для 

канадських підприємств, які будуть виконувати остаточну збірку або 

створювати інтегральні виробничі потужності для випуску своєї 

продукції в Україні і експорту її в Європу. 

Крім того, український бізнес має можливість користуватися 

Генеральною системою преференцій США, в рамках якої передбачено 

безмитний експорт близько 5000 найменувань товарів [4]. 

У сучасній товарній структурі експорту з України до Канади 

переважають: мідь i вироби з неї (27,8%), мінеральне паливо (12%); 

нафта і продукти її перегонки (12%), чорнi метали (9,5%), екстракти 

дубильні (8,9%). 

Імпорт в Україну з Канади представлений такими товарами, як 

мінеральне паливо (30,8%); нафта і продукти її перегонки (28,8%), 

фармацевтична продукція (21,2%), риба i ракоподібні (11,8%), 

реактори ядерні, котли, машини (7,4%) [5]. 

У 2019 р. Україна підписала Угоду про зону вільної торгівлі з 

Ізраїлем. Ця угода створює перспективи для розвитку українського 

експорту як промислових товарів,так і сільськогосподарської 
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продукції. Ізраїль відкриває свій ринок для промислової продукції на 

80%, а Україна – на 70%. Для інших товарів встановлені перехідні 

періоди [6]. 

Необхідно відмітити, що між Україною і Ізраїлем склалося 

позитивне сальдо двосторонньої торгівлі. Основа українського 

експорту до Ізраїлю – це продукція аграрного сектору (68%) та 

металургії (26%). 

У 2017 р. Україна розпочала поставки до Ізраїлю 245 нових 

товарів – газогенераторів, запчастин до машинобудування, листів для 

облицювання, фанери, філе риби, тваринних жирів, виробів з кераміки 

тощо [5]. 

Лібералізація експорту, надання ―нульових‖ тарифних квот 

Україною будуть поступовими. Через три роки їх отримують такі 

промислові товари, як лікарські засоби, парфумерно-косметичні 

засоби, продукція хімічної та легкої промисловості, паперова 

продукція; добрива, будівельні матеріали; побутова техніка, 

автомобілі; електронні прилади; через три роки – косметичні 

препарати, жіночий верхній одяг, санітарно-технічні вироби з 

кераміки, інструменти садові та для ремонту, електрична апаратура 

тощо через п‘ять років – білизна постільна та кухонна, скло термічно 

поліроване, форми для металоливарного виробництва; через сім років 

– шампуні, меблі з різних матеріалів та їх частини [6]. 

Ринок Ізраїлю є досить закритим, з високим ввізним митом, 

зокрема, й на сільськогосподарську продукцію. В умовах закритості 

ринку Ізраїлю для експорту інших країн зона вільної торгівлі з 

Україною надасть конкурентні переваги саме українським 

експортерам, що буде сприяти зростанню обсягів українського 

експорту. 
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Угода про зону вільної торгівлі може призвести до збільшення 

прямих іноземних інвестицій із Ізраїлю в Україну, а також з інших 

країн, яків будуть розміщувати  свої виробничі потужності в Україні з 

метою подальшого експорту готової продукції в Ізраїль. Очікується 

також, що угода створить умови для розвитку кооперації українських 

та ізраїльських підприємств у багатьох сферах – high-tech, виробництві 

обладнання для промисловості  та інших. 

Україна та Ізраїль домовилися розпочати роботу з розширення дії 

Угоди про вільну торгівлю товарами і на сферу послуг. Крім того, 

Україна, як і Ізраїль підписали так звану Пан-Євро-Мед Конвенцію. Це 

означає, що виробники однієї країни, які використовують сировину з 

іншої країни, не ризикують втратити існуючі преференції, 

експортуючи товари на ринки ЄС [6]. 

Головним нормативним документом, що становить основу 

сучасних процесів євроінтеграції України до ЄС, стала підписана у 

2014 р. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

[7]. 

Угода надає можливість Україні інтегруватися в європейські 

структури у результаті наближення, взаємної адаптації господарських 

структур. 

Угодою передбачено створення поглибленої і всеосяжної зони 

вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС, яка набула чинності з 1 

січня 2016 р..  

Головними здобутками підписання ПВЗВТ є скасування  

існуючих тарифів в ЄС для 94,7 % товарних груп українських 

промислових товарів та сировини, корегування ставки ввізного мита: 

середньої – на 0%, на промислову продукцію – 4%, на продукцію 
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сільського господарства на 9-10%. На окремі види інших товарів 

протягом 3-5 років мита поступово знижуватимуть. 

Україна ж запровадила преференційний режим лише для 49,2% 

товарів, що експортуються з ЄС, а також створила переваги для 

розвитку експорту з ЄС сільськогосподарської продукції, взявши 

зобов‘язання скасувати мита на 88,5 % сільськогосподарської 

продукції [8]. 

Відчутний позитивний результат від створення ПВЗВТ, у тому 

числі від лібералізації торгівлі, очікується для таких галузей 

національної економіки, як легка промисловість, сільське 

господарство, харчова промисловість, а також виробництво 

електричного устаткування. Зокрема, розрахунки Інституту економіки 

та прогнозування АН України засвідчують, що виробництво 

сільськогосподарської продукції в результаті реалізації положень 

ПВЗВТ, може зрости на 40% [9]. 

Україна матиме певні переваги у торгівлі сировинними товарами 

та матеріалами, тобто лише у торгівлі  продукцією з невисокою 

часткою доданої вартості (зокрема продуктами рослинного 

походження, жирами та оліями, недорогоцінними металами та 

виробами з них, мінеральними, а також харчовими продуктами). Це 

пов‘язано з високим рівнем високотехнологічного виробництва в ЄС 

та з обмеженістю власної ресурсної бази (ЄС є нетто-імпортером 

багатьох видів сировинних і напівсировинних продуктів).  

До позитивного значення ПВЗВТ для національної економіки 

України можна віднести і гармонізацію податкового законодавства 

України, наближення його до директив ЄС щодо ПДВ та акцизів. 

Таким чином, у результаті підписання ПВЗВТ в Україні 

передбачається збільшення обсягів експорту, що дуже важливо для 
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України, тому що існуюче довготривале від‘ємне сальдо її зовнішньої 

торгівлі несе багато загроз, головна з яких – пошук і забезпечення 

зовнішніх боргових ресурсів для вирівнювання платіжного балансу, 

що, здебільшого, здійснюється за рахунок зовнішніх запозичень (у 

2019 р. Україна повинна виплатити МВФ борг в розмірі 14 млрд. дол. 

США) [4]. 

Результати підписання ПРВЗВТ можуть бути різними у 

короткостроковому, середньостроковому та довгостроковому 

періодах. 

У короткостроковому періоді, відразу після підписання угоди 

передбачається тимчасове поліпшення умов для експорту української 

продукції до ЄС. 

Позитивні результати очікує аграрний сектор, а негативні – такі 

види економічної діяльності, як хімічне виробництво, виробництво 

гумових і пластмасових виробів та інших неметалевих мінеральних 

виробів. Найбільше може постраждати машинобудівна галузь 

(наприклад, передбачається значний спад обсягів виробництва 

українського автопрому), яка в Україні є одним із лідерів фізичного та 

морального зношення основних фондів, що робить її продукцію 

неконкурентоспроможною порівняно з продукцією з ЄС. 

Металургійний сектор також не отримає виграшів від 

лібералізації торгівлі з ЄС. Це пов‘язано, передусім, з відсутністю 

суттєвих торговельних бар‘єрів для сектору, які були усунуті після 

набуття Україною членства в СОТ. Водночас лібералізація торгівлі з 

ЄС створює певні ризики для металургії України, які пов‘язані 

насамперед зі зростанням вартості факторів виробництва.  

У середньостроковому періоді, за умов відсутності суттєвого 

підвищення рівня конкурентоспроможності української продукції, 
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буде  відбуватися поступове ―затухання‖ впливу тарифного ефекту на 

її експорт на користь нарощування поставок продукції з країн-членів 

ЄС. 

У довгостроковій перспективі можливо отримати результати 

після того, як завершиться перехідний період (тобто після 10-15 років, 

залежно від конкретних статей Угоди та швидкості її реалізації). 

Існуючі оцінки ефективності ПВЗВТ зосереджені в основному на 

довгострокових перевагах. 

Україна для всіх вищезгаданих партнерів у зонах вільної торгівлі 

є в першу чергу постачальником сировини, що визначає високий 

рівень залежності її експортоорієнтованих галузей від конʼюнктурних 

коливань на світових ринках. Обсяг експорту з України може зростати 

в умовах сприятливої конʼюнктури світових ринків та постійного 

зростання цін у першу чергу на чорні та кольорові метали, продовольчі 

товари (зерно, насіння соняшника), товари хімічної промисловості. 

У цілому проведений аналіз свідчить, що Україна матиме певні 

переваги від створення зон вільної торгівлі. Прогнозується зростання 

експорту на основі посилення міжнародної торгівлі між країнами-

членами зон. 

У той же час, щоб скористатися всіма перевагами міжнародної 

економічної інетеграції, в Україні необхідно провести структурну 

перебудову національної економіки на інноваційній основі, яка 

забезпечить випуск конкурентоспроможної продукції, формування 

нових конкурентних переваг як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

ринках. 

Комплексна структурна трансформація вимагає реструктуризації 

не тільки галузевої, але й відтворювальної, технологічної структур, 

капітальних вкладень на інноваційній основі, що буде сприяти 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 93 

впровадженню ресурсо-, енергозберігаючих технологій, випуску 

продукції з високою доданою вартістю [10,с.7-15]. 
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CULTURAL CONDITIONINGS OF POLISH SERVICE 

COMPANIES IN THE EU MARKETS (RESEARCH FINDINGS) 

Introduction  

The development of globalisation, Europeanisation and 

internationalisation in the services sector is facilitated by the conditionings 

of the single European market, which contributes to the creation of a 

uniform market of traditional and digital services. The services sector is the 

area which forms a dominating part of the global added value in each of the 

Member States; however, it should be noted that its share differs from 

country to country. Among the EU Member Countries, the highest share of 

the added value generated by services was recorded in Luxembourg – 

87.4%, on Cyprus – 86.7% and on Malta – 83.9%. The services in the 

countries such as Greece (80.2%), Great Britain (80.2%), France (78.8%) or 

Holland (78.2%) constitute a large share of the added value in the entire 

economy. In the countries of Central and Eastern Europe, it reached the 

level of 59.9% in the Czech Republic, 74.9% in Latvia, and in Poland it 

constituted 64.2%.[1] The Directive 2006/123/EC of the European 

Parliament and the Council of 12 December 2006 on the services in the 

internal market (the so-called Services Directive), liberalizing the services 

market, supports the operations of enterprises, in particular SMEs, which 

provide or use the services by removing barriers to trade and services and 

facilitating cross-border activities. As part of the research project 

"Liberalizacja usług rynkowych w UE jako czynnik zwiększający 



 96 

innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych" 

(―Liberalization of the services market in the EU as a factor increasing 

innovativeness and competitiveness of Polish service companies‖) 

(2015/17/B/HS4/02750) financed with the funds from the National Science 

Centre (NCN), the authors have also considered the problem of cultural 

aspects in communication and behaviour related to providing services in 

international markets.[2] 

 

The importance of intercultural communication in the process of 

internationalisation of service enterprises  

 International communication is defined as a social process where 

information is exchanged across borders (usually on a mass scale i.e. via 

media) and connects at least two people of different nationalities, acting as 

senders, recipients and distributors.[3] It is also an element of international 

marketing, where cultural aspects play a key role in communication 

processes. Culture-related problems, seen from a global perspective, 

necessitate the processes consisting in distinguishing, separating and 

grouping of various types of traditional, modern or mass cultures,  its 

various material, spiritual, social spheres or aspects as well as its relatively 

distinct political, economic and legal areas.[4]  The analysis of the notion of 

culture comprises different aspects of traditions, patterns, values, 

conventions, norms, behaviour and actions, which are not acquired but 

learnt by an individual.[5]  Due to the characteristics of the services, in 

particular, its non-material nature and a specific relation between the 

provision and consumption of services, before embarking on a service-

related business activity in the territory of another country, it is important to 

become familiar with the culture of potential business partners or 

consumers, as well as the degree of their expressiveness, which is seen as 
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the aspect which may be useful in making business decisions. As K. Karcz 

observes, the research into the impact of cultural conditionings on the 

behaviour in the communication process points to four different culture-

related aspects, namely: 

1) the influence associated with belonging to a national culture, 

2) the influence connected with belonging to a particular ethnic (regional), 

language or religious group within a given professional group, 

3) the influence of culture related to belonging to a particular social and 

professional or generational (age) group, 

4) the influence of organisational culture pertaining to a particular role and 

position in the workplace.[6] 

 

Cultural barriers in international trade of services in the light of 

research findings  

 Culture-related barriers should be taken into consideration when 

analysing and engaging in marketing communication process in 

international markets, especially in terms of advertising, public relations, 

promotion of sales, management of a brand, introducing new 

products/brands or creating and promoting Corporate Identity
1
 in 

international markets. 

                                                           
1
  Corporate Identity is defined as a holistic system by means of which a 

company can communicate its distinctive characteristics, competitive 

advantage, products, mission and vision as well as to show what kind of 

values the brand identifies with, what its focus is in terms of communication 

with the market, sector, clients, competition or employees, etc. 
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 In December 2016, for the needs of an implemented research 

project   "Liberalizacja usług rynkowych w UE jako czynnik zwiększający 

innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych" 

(Liberalisation of services market in the EU as a factor increasing 

innovativeness and competitiveness of Polish service enterprises‖ the 

authors carried out a study using  a survey questionnaire involving a sample 

of 400 services enterprises functioning in the EU countries. The services 

which were the object of the study were divided into six groups: 

commercial services; construction services; craft services; business 

services; tourism, accommodation and catering services and educational and 

information services. The purpose of the research was to study the opinions 

of entrepreneurs and to discover whether they have encountered any cultural 

barriers when entering into the markets of the EU countries and providing 

services to local consumers. Among the barriers considered in the study 

there were: poor knowledge of a foreign language, difficulty in 

understanding a speaker  (different accents, pronunciation or the use of a 

specialised language), incorrect interpretation of gestures and body 

language, different behaviour, norms and standards in the work 

environment, cultural differences, such as: customs, tradition, religion, 

stereotypes and prejudice. The findings were presented in Table 1. 

It should be emphasised that 2/3 of the respondents declared that 

their company has not encountered any cultural barriers in its operations.  

For other companies the greatest problem was poor knowledge of a foreign 

language. 
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Table 1. Cultural barriers indicated by entrepreneurs providing services in 

EU countries  
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Total 

40

0 

27

% 

24

% 

18

% 

20

% 

14

% 

13

% 

0

% 

66

% 

Size of enterprise 

 

Small 
14
8 

18%
* 

17%
* 

12
% 

13
% 

11
% 

11
% 

0
% 

77%
* 

Medium-sized  

13

7 21% 21% 

16

% 

20

% 

16

% 

17

% 

0

% 69% 

Large  
11
5 

45%
* 37% 

27
% 

30
% 

16
% 

12
% 

1
% 

48%
* 

Services provided in the EU   

  

commercial services  72 22% 22% 
21
% 

21
% 

18
% 

17
% 

0
% 65% 

construction services  77 31% 25% 

14

% 

22

% 

12

% 9% 

1

% 62% 

craft services  58 24% 22% 
17
% 

16
% 

16
% 

16
% 

0
% 69% 

business services  75 44% 41% 

28

% 

32

% 

16

% 

15

% 

0

% 

48%

* 

tourism, accommodation and catering 
services  70 17% 11% 9% 

11
% 9% 

10
% 

0
% 

80%
* 

training, education and information 

services  48 19% 21% 

17

% 

15

% 

15

% 

15

% 

0

% 75% 

Source: own research, December 2016. 

  

The surprising fact was that this problem was most frequently 

indicated in the case of large companies employing  250 or more employees 
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- 45% (statistically significant value), those providing business services - 

44%; the minor problem related to the knowledge of a foreign language was 

noted by small companies, i.e. those employing up to 49 employees - 18% 

(statistically significant value) and providing tourism, accommodation and 

catering services  - 17%. The second place was taken by the barrier 

concerning the difficulty in understanding the speaker (various accents, 

pronunciation or the use of a specialist language). In this case, a similar 

tendency was observed, the problems were indicated by larger companies - 

37%, those providing business services - 41%, the smallest problem with 

the understanding of a speaker was observed by small companies - 17% 

(statistically significant value) and those providing tourism, accommodation 

and catering services - 11%. The third place was taken by entrepreneurs‘ 

responses concerning the behaviour, norms and standards in the work 

environment. Also, in this case, the barrier was indicated more frequently 

by large companies - 30%, but the discrepancy between enterprises 

amounted to only seven percentage points, business service providers - 

32%, and the difference between enterprises operating in different sectors 

did not exceed 11 percentage points. The smallest problem with different 

behaviour, norms and standards in the work environment was recorded in 

the case of small firms - 13% and those providing tourism, accommodation 

and catering services - 11%. 

 

Summary   

 From the perspective of internationalisation and growing interest of 

Polish entrepreneurs in the service markets in other EU countries, cultural 

conditionings play an important role with regard to conducting the business 

activity, including marketing activity. Poor knowledge of a foreign 

language, difficulty in understanding the speaker (various accents, 
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pronunciation or specialist language used by the speakers), incorrect 

interpretation of gestures and body language, different behaviour, norms 

and standards in the work environment, cultural differences, such as: 

customs, tradition, religion, stereotypes and prejudice tend to hinder the 

process of building a strong position in the market and affect 

communication with foreign business partners.  
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СИСТЕМА EURES ЯК СПОСІБ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК ПРАЦІ 

 
Глобалізація та євроінтеграційні процеси неминуче матимуть 

відчутний вплив на вітчизняний ринок праці. Він неминуче ставатиме 

все більш відкритим, а закордонні – більш доступними. Система 

EURES є загальноєвропейською платформою функціонування 

відкритого ринку праці, вільного доступу до робочих місць та 

працевлаштування, та адекватним способом інтеграції ринку праці 

України до загальноєвропейського. 

Ключові слова: ринок праці, відкриті ринки праці, зайнятість, 

безробіття, соціальна політика, служба зайнятості. 

Вступ. Щоразу більший вплив глобалізації та відкритих ринків 

праці на національну економіку є неминучий в контексті 

євроінтеграції. Від оперативності та успішності державної політики на 

цих ринках буде залежати, чи наслідки таких процесів будуть 

катастрофічними для національної економіки, чи менш відчутними, 

або й позитивними. Розробка та впровадження чітких та доступних 

механізмів ефективного реагування на виклики відкритих ринків 

праці, в тому числі із залученням служби зайнятості, є запорукою 

ефективного соціально-економічного розвитку в державі.  

Матеріали і методи. Питання ефективного реагування на виклики 

глобалізації та відкритих ринків праці, основні загрози та можливості, 

що разом з ними з‗являються, вивчали багато вчених, як Е.Лібанова 
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[1], Ю.Маршавін, О.Грішнова [2], С.Калініна [3] та інші. Проте, 

згаданий процес знаходяться в постійній динаміці, що потребує 

безперервного вивчення та аналізу, а разом з ним – дослідження 

відповідних механізмів втручання служби зайнятості. 

Результати. Зростаюча взаємозалежність між національними ринками 

праці в Європі відповідно вимагає більшого міжнародного 

співробітництва між європейськими ДСЗ, в т.ч. щодо забезпечення 

добровільної мобільності робочої сили. Основною метою служб 

зайнятість повинна бути досягнення якомога вищого рівня зайнятості 

населення, в т.ч. завдяки розширенню й видозміні класичних форм 

зайнятості.  

Питання трудової міграції та її впливу на національну економіку є 

доволі багатовекторним та ще не повністю вивченим. З одного боку 

звертається увага на більш поширені аспекти її впливу, як відтік 

робочої сили, особливо це стосується кваліфікованої, в негативній 

оцінці. Така ситуація дійсно створює диспропорцію на ринку праці в 

країнах, де спостерігається такий відтік, а з нею відчутну нестачу 

кваліфікованих кадрів для заповнення відповідних робочих місць. Це 

сповільнює розвиток окремих підприємств, а з ними і національної 

економіки. 

Однією з основоположних цінностей Європейської спільноти, до 

якої цілеспрямовано рухається українське суспільство, є вільний рух 

робочої сили та капіталів. Відкритість ринків праці, створюючи певні 

проблеми в державах, де відбувається відтік робочої сили, послаблює 

напругу на цих ринках, водночас позитивно впливає на них в 

довгостроковій перспективі.  

З іншого боку, чим простіший шлях до тимчасового виїзду для 

роботи за кордон, тим більша ймовірність подальшого повернення при 
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зміні економічної ситуації чи настанні сприятливих можливостей у 

країні походження. В ситуації, коли держава по суті усувається від 

участі в міграційних процесах, вони відбуваються стихійно та 

неконтрольовано. При наявності значної кількості бажаючих 

працевлаштуватись за кордоном з‘являється відповідно велика 

кількість посередників, значна частина яких працює із нехтуванням 

чинного законодавства, чи взагалі нелегально. Про це свідчать 

офіційні дані про працевлаштованих українців за кордон, які в десятки 

разів є меншими за дані неофіційні чи інформацію країн, що 

приймають наших громадян. Так за даними офіційної статистики у 

2017-му році 83,8 тис. українців працевлаштувалось за кордон, з них 

12,4 тис. – в Польщу. За неофіційними даними понад 5 млн. українців 

працюють закордоном, з них 1,5 млн. – в Польщі, біля 6 тис. українців 

в цей час приступали до праці щомісяця лише в одному місті 

Гданську.  

В такій ситуації українські трудові мігранти часто потрапляють в 

кабальні умови за кордоном, опиняються незахищеними ні 

вітчизняним, ні закордонним законодавством. Часто потрібні роки, 

щоб пройти складні етапи пошуку легальної праці, яка б певним чином 

відповідала кваліфікації та досвіду. Відповідно після втрати такої 

роботи особи всіма шляхами намагаються залишитись в країні 

перебування, в ринок праці якої так важко інтегрувались, та часто 

витрачають значну частину особистих заощаджень на проживання та 

пошук нового місця праці.  

З іншого боку, в службах зайнятості країн Євросоюзу, поряд із 

пропонуваннями праці в своїй країні, існують пропозиції 

працевлаштування за кордоном, яке здійснюється шляхом 
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застосування систем  EURES (EURopean Employment  Services  - 

Європейські служби зайнятості) та EURES-T [6].  

Станом на 11.07.18р. в базі даних системи налічуються понад 3 

млн. вільних вакансій у 12 тис. працедавців та майже 400 тис. online-

резюме претендентів на роботу. Окрім цього, ця база доступна для усіх 

клієнтів публічних служб зайнятості країн Євросоюзу, а також 

Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну та Швейцарії.  

Державні служби зайнятості Європейського Союзу / Європейського 

економічного простору надають послуги через мережу більш ніж 5 000 

місцевих бюро працевлаштування, де працює понад 100 000 

співробітників, котрі пропонують послуги шукачам праці та 

роботодавцям. Незважаючи на те, що в кожній країні ці служби 

структуровані по-різному, усі вони поділяють однакову основну 

задачу - сприяти узгодженню попиту та пропозиції на ринку праці 

шляхом надання інформації, працевлаштування та активної підтримки. 

EURES відіграє особливу важливу роль у прикордонних регіонах, 

регіонах, де перетинаються кордони. Понад 1 млн. людей, які живуть в 

одній країні ЄС та працюють в іншій, мають справлятися з різними 

національними практиками та правовими системами. Вони можуть 

щодня стикатися з адміністративними, правовими або фіскальними 

перешкодами для мобільності.  

Транскордонні партнерства EURES є групами членів та партнерів 

EURES та, якщо це доречно, інших зацікавлених сторін за межами 

мережі EURES. Угрупування беруть участь у довгостроковому 

співробітництві через кордон для підтримки мобільності працівників, 

які працюють за кордоном та їх роботодавців. Вони, як правило, 

включають регіональні або місцеві служби зайнятості, соціальних 

партнерів та інші організації, такі як торгові палати, університети, 
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організації професійного навчання, органи місцевого самоврядування 

тощо з принаймні двох сусідніх держав-членів. Станом на 12.07.18р. в 

Європі успішно функціонує 9 таких партнерств. 

Висновки. В Україні слід розглянути можливість приєднання служби 

зайнятості до цієї системи в межах процесу євроінтеграції. Як загалом 

до системи EURES, так зокрема і до локальних можливостей, 

створення транскордонних партнерств EURES- Cross-border 

Partnerships.  

 

 

Рис. 1. Легалізований механізм працевлаштування громадян України 

за кордоном. 

Іншою можливістю є впровадження ефективних міждержавних 

угод щодо трудової міграції з країнами, що користуються найбільшим 

попитом серед співвітчизників. Це можуть бути угоди з Республікою 

Польща, Чехією, Словаччиною, Німеччиною, країнами Прибалтики. 

Такі угоди, як і система EURES, базуються на взаємній вигоді та 

довірі з обох сторін. Обмін інформацією про вакансії та претендентів 
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відбувається лише за посередництва державних структур, аналогів 

служби зайнятості. В базу даних вакансій потрапляють лише 

пропозиції, котрі не можливо чи принаймні дуже важко 

укомплектувати з числа місцевого населення. Це в свою чергу 

зменшує суспільний тиск на мігрантів, а процес добору локальною 

службою зайнятості дозволяє детально перевірити умови 

працевлаштування на підприємстві.  

Наявність врегульованого та прозорого процесу обміну 

інформацією про вакансії між країнами з найбільшим рухом робочої 

сили зменшуватиме роль недобросовісних посередників, а з цим і 

ризики втрати громадян, що шукають працевлаштування, 

забезпечуватиме адекватний облік трудових мігрантів, а з ним і 

правовий захист, соціальний захист, допоможе зменшувати державні 

витрати на соціальні допомоги та субсидії частині населення, що 

офіційно працевлаштоване за кордоном, відкриватиме можливості для 

рееміграції в окремих випадках тощо. 
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ЧИННИКИ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ КРАЇН-ЧЛЕНІВ 

МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ 

 

 Спроби пояснення наслідків інтеграційних процесів, їхніх 

переваг і ризиків відображають численні концепції міжнародної 

економічної інтеграції, розроблені представниками різних течій 

економічної думки. Вчені погоджуються, що в умовах вільної торгівлі, 

міграції та інвестицій між країнами — членами інтеграційних 

об‘єднань добробут населення зростає, а оптимальності інтеграції 

досягають завдяки: усуненню дискримінації та бар‘єрів у переміщенні 

товарів, послуг, капіталу, робочої сили та підприємництва; 

стандартизації та уніфікації у виробничо-комерційній сфері; 

розширенню ринку та економії у масштабах виробництва; 

забезпеченню достатнього рівня конкуренції. 

У наш час головним методом аналізу впливу міжнародної 

економічної інтеграції на добробут населення є моделі загальної 

економічної рівноваги. Зокрема, модель та база даних GTAP, як 

надійний інструмент кількісного аналізу торговельної політики, стала 

одним зі стандартних інструментів міжнародного аналізу. Активно 

застосовувана для вивчення впливу Уругвайського раунду ГАТТ, 

Дохського раунду СОТ, Кіотського протоколу, мегарегіональної 

інтеграції, вона дає змогу здійснювати оцінку наслідків як 

двосторонніх, так і багатосторонніх інтеграційних угод. 
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На основі моделі загальної економічної рівноваги та 

програмного забезпечення GTAP 10.0 розраховано еквівалентну 

змінну добробуту країн — членів НАФТА (США, Канада, Мексика), 

АСЕАН (Філіппіни, Малайзія, Індонезія, Сінгапур, Таїланд, Бруней, 

Камбоджа, Лаос, В‘єтнам), МЕРКОСУР (Аргентина, Болівія, Бразилія, 

Чилі, Колумбія, Еквадор, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуела); 

виокремлено країни-лідери — Сінгапур, Канаду, Таїланд; вигоди 

отримують: Мексика, Бразилія, Аргентина, Чилі, Філіппіни, В‘єтнам, 

Малайзія, Індонезія; решта країн зазнає втрат наприкінці аналізованого 

періоду; у ЄАЕС (РФ, Казахстан, Білорусь, Киргизстан, Вірменія) 

ефект лібералізації зовнішньої торгівлі відсутній. 

Постановка гіпотези про різні зв‘язки мікро-, макро-, 

внутрішньо- та зовнішньоекономічних процесів і завдання оцінити 

їхній вплив на добробут населення міжнародних інтеграційних 

об‘єднань виявили спільні та відмінні тенденції залежно від рівня 

соціально-економічного розвитку країн-членів. Регресійний аналіз 

засвідчив, що у групі найбагатших країн домінуючими чинниками 

добробуту є економічно активне населення, середня заробітна плата та 

кінцеве споживання. Найбільшу роль відіграють очікувана тривалість 

життя та обсяг ВВП у рівні життя в країнах із середнім рівнем доходу. 

Домінуючими чинниками зростання позиції у рейтингу щастя у 

країнах з низьким рівнем доходу є приріст чисельності населення та 

економічно активного населення. Спільною тенденцією для усіх 

аналізованих країн є зростання ролі економічно активного населення у 

поліпшенні показників добробуту. 

Методологічну проблему дослідження — окреслення 

необхідної чітко пов‘язаної з міжнародною економічною інтеграцією 

складової, з-поміж широкого комплексу впливу на добробут населення 
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об‘єктивних економічних явищ, різних інструментів економічної та 

соціальної політики, зокрема, й політики перерозподілу доходів, яка 

може спричинити негативні наслідки, — у нашому дослідженні 

розв‘язуємо згідно з теорією нечіткої логіки. Виконаний аналіз впливу 

європейської економічної інтеграції на добробут населення країн ЦСЄ 

методом нечіткої логіки засвідчив, що головними чинниками 

зростання рівня та якості життя є ВВП на особу, доходи від експорту, 

ПІІ, висока зайнятість і приплив мігрантів. 
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ДИНАМІКА І ПЕРСПЕКТИВИ 

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ І 

КИТАЮ 

 

Китай є, безумовно, лідером за темпами економічного розвитку 

серед країн Азійського регіону і, з огляду на його потужну економічну 

експансію, ключовим економічним центром азійського і євразійського 

мегарегіонів. Слід зважати на той факт, що економічні інтереси Китаю 

давно вийшли за межі АТР. Як уже було згадано, Пекін відстоює свої 

економічні інтереси у Центральній Азії та Західній Європі, в 

Балтійському та Балканському регіонах, нарощує економічну 

експансію у Африці, Південно-Східній Азії та Латинській Америці, 

зацікавлений у дослідженні і освоєнні Арктики. І Європа виступає як 

один з пріоритетних напрямків зовнішньоекономічної співпраці 

Китаю. Тільки за останні 10 років Китай інвестував у країни Європи 

понад 270 млрд євро у найрізноманітніші галузі: енергетика (в т.ч. 

відновлювана), інфраструктура, хімічна промисловість, будівництво, 

космічна галузь тощо. Також Китай провадить активну співпрацю з 

європейськими партнерами найширшого кола питань: від захисту 

навколишнього середовища до боротьби з тероризмом.  

Зацікавлений Китай і в посилені співпраці з країнами 

Центрально-Східної Європи (ЦСЄ), а також з державами Східного 

партнерства (яскравим прикладом може виступати Грузія, яка стала 

важливим транзитним пунктом для зовнішньоторговельних операцій 
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Китаю). Інтерес викликає також формат «16+1», який поєднує Китай з 

шістнадцятьма державами ЦСЄ, Балтії та Балкан. У контексті 

розгортання ініціативи «Пояс і шлях», євроінтеграційні прагнення 

України виступають важливим чинником, що посилює привабливість 

нашої держави для китайських партнерів. 

Окрім того, слід зважати, що в деяких випадках політичні 

розбіжності з країнами-членами ЄС перешкоджають успішним 

переговорам та економічній експансії Китаю у Західній Європі. З 

іншого боку, з Україною у КНР набагато менше розбіжностей як у 

політичному, так і в економічному аспекті. Щоб полегшити вихід своїх 

товарів та інвестицій на ринок країн-членів ЄС, Китай зацікавлений у 

нарощуванні співпраці з Україною. Від 2013 року Україна і Китай 

задекларували існування стратегічного партнерства між країнами, 

підписавши Договір про дружбу і співробітництво та Спільну 

декларацію про подальше поглиблення відносин стратегічного 

партнерства. На практиці такий рівень відносин реалізується далеко не 

на повну потужність. У 2014 році Китай дуже обережно поставився до 

подій Революції Гідності, зайнявши вичікувальну позицію, оскільки 

революційні події ніколи не викликають однозначного схвалення у 

Китаї. Дуже показово, що перша зустріч лідерів двох держав ― Петра 

Порошенка та Сі Цзіньпіна, відбулась лише у квітні 2016 року під час 

саміту з питань ядерної безпеки у Вашингтоні (США). 

Але навіть такі обережні політичні контакти дещо покращили 

загальну ситуацію, що одразу позначилось на динаміці 

зовнішньоекономічних стосунків. 

Згідно з офіційними даними митної статистики України, 

загальний імпорт та експорт українських товарів у 2018 році становив 

104,19 млрд доларів США, що на 12,3 % більше, ніж у попередньому 
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році. У 2018 році дефіцит виник у торгівлі України з Китаєм (5,44 

млрд дол. США, зростання на 47,8 % порівняно з попереднім роком), 

Росією (4,43 млрд дол. США, зростання на 36,3 %), Німеччиною (3,75 

млрд дол. США, зростання на 2,0 %) та Білоруссю (2,48 млрд дол. 

США, зростання на 20,6 %.).  

Таблиця 1 - Торговий баланс України в розрізі окремих країн, 2018 р. 

(млн дол.) 

Країна  2018  2017 До попереднього року,  % 

Загальне сальдо -9,448 -6,165 53.3 

Основні джерела дефіциту        

Китай -5,395 -3,650 47.8 

Росія -4,431 -3,252 36.3 

Німеччина -3,752 -3,678 2.0 

Білорусь -2,481 -2,058 20.6 

США -1,850 -1,693 9.3 

Швейцарія -1,416 -1,413 0,2 

Франція -940 -1,145 -17.9 

Литва -535 -309 73.2 

Японія -505 -505 0,0 

Швеція -395 -356 11.0 

Основні джерела надлишку       

Індія 1,562 1,645 -5,0 

Єгипет 1,461 1,754 -16.7 

Нідерланди 822 1,037 -20,7 

Іспанія 742 681 9.0 

Молдова 672 605 11.0 

За даними Державної служби статистики України 

Позитивне сальдо торгового балансу України спостерігалось в 

зовнішньоторговельних операціях з Індією та Єгиптом, з профіцитом 

1,56 млрд дол.  
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Таблиця 2 - Основні торговельні партнери з п‘яти основних категорій 

українського експорту, 2018 (млн дол.) 
HS72-83: Недорогоцінні метали та вироби з них 

Країна та регіон Сума До попереднього року,  % Частка країни,  % 

Італія 1,519 11.7 13,0 

Туреччина 1168 1.8 10.0 

Росія 957 -10.4 8.2 

США 858 36.1 7.4 

Польща 687 17.2 5.9 

HS06-14: Продукти рослинного походження 

Країна та регіон Сума До попереднього року,  % Частка країни,  % 

Єгипет 726 -27.2 7.3 

Іспанія 711 43.2 7.2 

Нідерланди 673 -13.6 6.8 

Китай 573 19.8 5.8 

Туреччина 543 -6.1 5.5 

HS84-85: Електромеханічні вироби 

Країна та регіон Сума До попереднього року,  % Частка країни,  % 

Угорщина 863 17.0 18.5 

Росія 739 -13.0 15.9 

Німеччина 533 6.6 11.4 

Польща 451 17.7 9.7 

Чеська Республіка 233 28.9 5.0 

HS15: Жири та олії тваринного або рослинного походження 

Країна та регіон Сума До попереднього року,  % Частка країни,  % 

Індія 1,791 13,0 39.8 

Китай 426 -16.8 9.5 

Ірак 262 208.7 5.8 

Нідерланди 258 -24.8 5.7 

Іспанія 239 -45.3 5.3 

HS25-27: Мінеральні продукти 

Країна та регіон Сума До попереднього року,  % Частка країни,  % 

Китай 660 -4.2 15.2 

Польща 516 34.9 11.9 

Угорщина 395 58.4 9.1 

Чеська Республіка 392 24.2 9.0 

Словаччина 356 -4.1 8.2 

 

У товарній структурі українського експорту переважають 

розрізі метали та вироби з них (11,65 млрд дол. США) і продукція 

рослинництва (8,99 млрд дол. США): у 2018 році експорт на ці дві 

категорії припало 45,5 % українського експорту. У табл. 2 наведена 
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географічна структура торгівлі по п‘яти основним статтям 

українського експорту.  

 

Таблиця 3 - Основні торговельні партнери з п‘яти основних категорій 

українського імпорту, 2018 (млн дол.) 
HS25-27: Мінеральні продукти 

Країна та регіон Сума У річному обчисленні %  % облікового запису 

Росія 4,520 29.7 32.6 

Білорусь 2,549 17.1 18.4 

Швейцарія 1,051 -18.0 7.6 

Німеччина 961 8.9 6.9 

США 955 38.7 6.9 

HS84-85: Електромеханічні вироби 

Країна та регіон Сума У річному обчисленні %  % облікового запису 

Китай 3,632 41.1 30.4 

Німеччина 1,527 17.0 12.8 

Росія 836 6.5 7.0 

Італія 676 18.5 5.7 

Польща 611 4.1 5.1 

HS28-38: Хімічні продукти 

Країна та регіон Сума У річному обчисленні %  % облікового запису 

Німеччина 998 10.3 14.2 

Росія 867 -27.0 12.3 

Китай 601 19.8 8.5 

Франція 596 6.8 8.5 

Польща 502 31.3 7.1 

HS86-89: Транспортне обладнання 

Країна та регіон Сума У річному обчисленні %  % облікового запису 

Німеччина 708 -7.8 15.6 

США 608 18.8 13.4 

Японія 419 -1.7 9.2 

Польща 315 45.6 6.9 

Китай 270 53.1 5.9 

HS72-83: Недорогоцінні метали та вироби з них 

Країна та регіон Сума У річному обчисленні %  % облікового запису 

Китай 759 32.9 21.2 

Росія 721 17.8 20.2 

Польща 324 17.6 9.1 

Німеччина 259 18.2 7.3 

Туреччина 184 51.7 5.2 
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Мінеральні продукти, механічна та електротехнічна продукція 

та хімічна продукція є основними статтями імпорту України (див. 

табл. 3). 

Як видно з двох наведених таблиць Китай входить у п‘ятірку 

лідерів за чотирма основними категоріями українського імпорту і 

трьома основними категоріями українського експорту. 

Якщо розглянути дані від 2001 року, то можна дійти висновку, 

що частка Китаю у географічній структурі зовнішньої торгівлі України 

становила в середньому 5,37 % (для експорту ― 3,37 %, для імпорту 

― 7,08 %). Для порівняння ― частка України у зовнішній торгівлі 

Китаю за аналогічний період становила в середньому 0,19 % (частка в 

імпорті ― 0,13 %, в експорті ― 0,23 %).  

 

 
Рис.1 Тенденція зростання зовнішньоторговельних операцій 

(експорту та імпорту) між Україною і Китаєм, млрд дол., 2001–2018 

рр. 

З одного боку, простежується позитивна тенденція до 

стабільного нарощування загального обсягу торгівлі з Китаєм (рис.), 

що підтверджує перспективність цього напрямку 

зовнішньоторговельної співпраці. Від 2001 року 
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зовнішньоторговельний оборот України з Китаєм збільшився майже у 

15 разів (середньорічні темпи зростання становили 20,8 %). Щоправда, 

після 2013 року, коли обсяг торгівлі з Китаєм сягнув свого максимуму, 

з об‘єктивних причин відбулось певне скорочення торгових потоків, 

але вже після 2015 року тенденція до зростання відновлюється. За 

період від 2001 по 2018 рр. експорт зріс з 0,48 млрд дол. до 2,2 млрд 

дол. (середньорічні темпи зростання становили 16,3 %), а імпорт ― з 

0,2 млрд дол. до 7,6 млрд дол. (середньорічні темпи зростання 32,6 %). 

З іншого боку, з рисочевидно, що темпи зростання імпорту набагато 

вищі, ніж темпи зростання експорту. Це призвело до того, що після 

2004 року в торгівлі між Україною і Китаєм постійно спостерігалось 

негативне сальдо торговельного балансу (див. табл. 4). 

Таблиця 4 - Порівняння нормалізованого торговельного балансу 

України з деякими торговельними партнерами 
Рік Сальдо 

торговель
ного 

балансу 

України з 
Китаєм, 

млрд дол. 

Нормалізован

ий 
торговельний 

баланс 

України з 
Китаєм 

Нормалізован

ий 
торговельний 

баланс 

України з РФ 

Нормалізован

ий 
торговельний 

баланс 

України з 
Німеччиною 

Нормалізован

ий 
торговельний 

баланс 

України з 
США 

2001 0,28 0,41 -0,23 -0,31 0,2 

2002 0,41 0,44 -0,34 -0,37 0 

2003 0,48 0,32 -0,33 -0,24 0,17 

2004 0,08 0,05 -0,34 -0,17 0,43 

2005 -1,1 -0,44 -0,26 -0,45 0,16 

2006 -1,77 -0,62 -0,23 -0,54 0,14 

2007 -2,88 -0,77 -0,14 -0,57 -0,12 

2008 -5,05 -0,82 -0,11 -0,6 -0,19 

2009 -1,3 -0,31 -0,22 -0,53 -0,63 

2010 -3,38 -0,56 -0,25 -0,51 -0,38 

2011 -4,09 -0,48 -0,19 -0,59 -0,41 

2012 -6,12 -0,63 -0,22 -0,62 -0,49 

2013 -5,173 -0,49 -0,22 -0,62 -0,51 

2014 -2,74 -0,34 -0,13 -0,54 -0,46 

2015 -1,37 -0,22 -0,22 -0,51 -0,5 

2016 -2,89 -0,45 -0,17 -0,51 -0,62 

2017 -3,54 -0,46 -0,29 -0,49 -0,52 

2018 -5,4 -0,55 -0,38 -0,46 -0,46 
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 Очевидно, що з усіма основними торговельними партнерами, за 

винятком Росії, в України намітилась стійка тенденція до нарощування 

дефіциту торговельного балансу. Особливо разюче тенденція до 

зростання імпорту проявилась після 2008 року, тобто після вступу 

України до СОТ. Звичайно, хронічне від‘ємне сальдо торговельного 

балансу негативно впливає на розвиток національної економіки країни 

і знижує привабливість України, як зовнішньоекономічного партнера. 

У зовнішньоторговельних відносинах України і Китаю 

прослідковується ще одна негативна тенденція: в той час, як Китай з 

роками набуває для України все більшого значення, перетворившись 

на другого за обсягами торговельного партнера, значення України для 

Китаю стабільно падає. З рис. 7.2 видно, що частка Китаю у 

загальному імпорті України неухильно зростає. З рис. 7.3 можемо 

побачити, що вага імпорту з України в торгівлі Китаю постійно 

знижується. Отже, можна дійти висновку, що відносна важливість 

України, як постачальника товарів до Китаю, не тільки є невеликою 

сама по собі, але й демонструє негативну динаміку. На фоні постійного 

зростання ваги Китаю в зовнішній торгівлі України, це призводить до 

подальшого послаблення позицій України як потенційного партнера 

Китаю і погіршує її становище при переговорах. 
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Рис. 2. Частка Китаю в загальному імпорті України,  %, 2001–2018 

рр. 

 

Рис.3. Частка України в загальному імпорті Китаю,  %, 2001–2018 рр. 

 

Ще один показник, що характеризує розвиток 

зовнішньоторговельних відносин України і Китаю ― це покриття 

імпорту експортом (див. табл.5). Протягом досліджуваного періоду 

стабільно наростало переважання імпорту над експортом. Після 2005 

року цей показник ніколи не перевищував одиниці, а в 2018 році 

наблизився до історичного мінімуму і становив лише 0,29. 

Проаналізувавши основні показники, що характеризують 

зовнішньоторговельні відносини України і Китаю, можемо дійти 
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висновку про нестабільність умов торгівлі, потужне нарощування 

імпорту і водночас зменшення привабливості експорту України для 

покупців з Китаю. 

 

Таблиця 5 - Динаміка покриття імпорту експортом у торгівлі 

України та Китаю, 2001–2018 рр. 

Рік Експорт України 

до Китаю, млрд 

дол. 

Імпорт України з 

Китаю, млрд дол. 

Коефіцієнт покриття 

експорту імпортом 

2001 0,48 0,2 2,4 

2002 0,67 0,26 2,58 

2003 1 0,52 1,92 

2004 0,82 0,74 1,11 

2005 0,71 1,81 0,39 

2006 0,54 2,31 0,23 

2007 0,43 3,31 0,13 

2008 0,55 5,6 0,11 

2009 1,43 2,73 0,52 

2010 1,32 4,7 0,28 

2011 2,18 6,27 0,35 

2012 1,78 7,9 0,23 

2013 2,73 7,903 0,35 

2014 2,67 5,41 0,49 

2015 2,4 3,77 0,64 

2016 1,8 4,69 0,38 

2017 2,1 5,64 0,37 

2018 2,2 7,6 0,29 

 

Варто також звернути увагу на товарну структуру торговельних 

потоків.  
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Рис.4. Товарна структура експорту з України до Китаю, 2018 

р.,  % 

 

Рис. 5. Товарна структура експорту до України з Китаю, 2018 

р.,  % 

Основними товарами, що експортуються Україною до Китаю 

(див. рис. 4), є мінеральні продукти (660 млн дол. у 2018 р.), рослинні 

продукти (570 млн доларів), тваринні та рослинні олії (430 млн дол.). 

Серед структури імпорту України з Китаю у 2018 році переважали 

машини, обладнання та механізми і електротехнічне обладнання (3,33 

млрд дол.). Імпорт цих товарів у 2018 році зріс на 41,1 % порівняно з 

2017 роком і склав 47,8 % загального імпорту України з Китаю (див. 
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рис. 5). Якщо проаналізувати динаміку товарної структури торгівлі 

України та Китаю, можна помітити, що в експорті з України стабільно 

знижується частка готової та проміжної продукції, зате наростає 

частка мінеральної сировини та продукції рослинництва. Особливо ця 

тенденція помітна у торгівлі залізом та сталлю, яка на початку 2000-х 

рр. була домінуючою в Українському експорті, а сьогодні можна 

констатувати, що Китай з споживача українського заліза та сталі 

перетворився на основного конкурента українських виробників цієї 

продукції на азійських та світових ринках. 

Якщо ж звернути увагу на екологічну ефективність 

зовнішньоторговельної співпраці України та Китаю, варто розглянути 

«гіпотезу притулку для забруднювачів», згідно з якою розвинені 

країни можуть проводити "екологічний демпінг" до країн з більш 

низькими екологічними правилами, виробляючи та експортуючи 

товари, що провокують при менше забруднення, ніж імпортні товари. 

Таким чином брудне виробництво переміщується до країн, що 

розвиваються. Емпіричні свідчення щодо цієї гіпотези є 

непереконливими – часто країна, що розвивається, може імпортувати 

як екологічно сприятливі товари, так і товари, при виробництві яких 

виникає забруднення. У випадку українсько-китайської торгівлі 

виникає питання, хто з партнерів приймає на себе основний тягар 

забруднюючого виробництва. Чи торговельна лібералізація стосунків 

між Україною та Китаєм не призведе до деградації українського 

довкілля.  

У своєму дослідженні ми сконцентрувались на трьох основних 

парникових газах – оксидах вуглецю, сірки і азоту. Останні окрім 

парникового ефекту провокують також кислотні дощі. Також до уваги 

береться рівень забруднення ґрунтів та поверхневих вод. Для 
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проведення аналізу було обрано екологічний варіант аналізу «затрати-

випуск», який охоплює забруднення як екстерналії. При цьому ми 

також розбиваємо інтенсивність забруднення на три елементи: 

інтенсивність прямого забруднення (DPI), інтенсивність 

опосередкованого забруднення (IPI) та загальну інтенсивність 

забруднення (OPI), що є сумою DPI та IPI. Математично, 

DPI=E*R*B*A  

IPI=E*R*B*[(I-A)
-1

-A]  

OPI=E*R*B*(I-A)
-1

  

 

А – матриця N * N  коефіцієнтів затрат 

Матрицю N * N (I-A) -1 часто називають "зворотною матрицею 

Леонтьєва", яка представляє сукупність прямих і непрямих затрат при 

вітчизняному виробництві товарів. 

В- матриця потреби в енергії 

Е- матриця викидів забруднюючих речовин 

R – співвідношення SCE/RMB для кожного типу сировини 

На основі цієї моделі можна обрахувати два основні індекси: 

баланс викидів в умовах торгівлі індекс BETT, який демонструє 

різницю забруднення при виробництві експорту і забруднення при 

виробництві імпорту, та індекс екологічних умов торгівлі (РТОТ), що 

позначає відношення інтенсивності забруднення експорту до 

інтенсивності забруднення імпорту 

 

 
 Для розрахунків взято статистику і галузеву структуру Китаю, 

тому експорт і імпорт розглядаються з точки зору Китаю. Результати 
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наших розрахунків доводять, що торгівля України з Китаєм протягом 

досліджуваного періоду характеризується надлишком забруднення для 

України в усі роки, крім 2012. Індекс екологічних умов торгівлі PTOT 

свідчить, що Україна експортує до Китаю товари, при виробництві 

яких виникає більше забруднення, ніж при виробництві товарів, які з 

Китаю в Україну імпортуються. Також результати свідчать, що 

протягом останніх п‘яти років інтенсивність забруднення експорту з 

України до Китаю відносно імпорту дещо зросла, що можна радше 

пояснити удосконаленням технологій, які застосовуються для 

виробництва товарів у Китаї. Іншими словами, український експорт 

залишився таким же екологічно несприятливим, тоді як при 

виробництві товарів у Китаї стали використовувати прогресивніші 

технології. 

Таблиця 7 - Індекси умов торгівлі з врахуванням еколого-

економічної ефективності 

рік забруднювачі індекс BETT  індекс PTOT 

2002 парникові гази -18276 - 

забруднення 

ґрунту 

-140 - 

забруднення води -58 - 

2007 парникові гази -11138 <1 

забруднення 

ґрунту 

-73 <1 

забруднення води -34 <1 

2012 парникові гази 877 0,78 

забруднення 

ґрунту 

8 0,81 

забруднення води 4 0,79 

2017 парникові гази -11698 0,74 

забруднення 

ґрунту 

-79 0,74 

забруднення води -36 0,77 
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Отож у випадку україно-китайської торгівлі під поняття 

«притулку для забруднювачів» підпадає радше Україна аніж Китай. 

Сьогодні партнерство, з одного боку, визнається Україною і 

КНР «найкращим періодом», а з іншого боку, в обох країнах існують 

інші концепції. КНР дивиться на Україну як «другорядну» державу, 

відсталу в економічному розвитку порівняно з провідними країнами 

світу, що диктує Китаю робити ставку на модернізації інших 

партнерів, а Україну використовувати як джерело сировини. В Україні 

з огляду на позицією Китаю в отриманні сировини і з великим 

надходженням китайських товарів і робочої сили на внутрішній ринок, 

мова йде про загрозу перетворення на сировинний придаток, 

міграційні та екологічні проблеми. 

Інвестиційне і торговельне співробітництво є одним із 

пріоритетних проектів китайської ініціативи «Пояс і шлях». При цьому 

важливо зосереджуватися на створенні сприятливих умов для торгівлі, 

усувати інвестиційні і торговельні бар'єри в інтересах ділового 

середовища в регіоні та у кожній країні, вести активні переговори в 

контексті створення зон вільної торгівлі з країнами та районами 

вздовж «Поясу і шляхів», розкривати і задіяти потенціал 

співробітництва для розширення співробітництва та поліпшення його 

якості. У цьому контексті з метою забезпечення еколого-економічної 

ефективності зовнішньоторговельного співробітництва України і 

Китаю важливо почати глибоке співробітництво в областях сільського, 

лісового і рибного господарств, тваринництва, сільгосптехніки, 

проведення та переробки сільськогосподарської продукції, а також 

активно сприяти співробітництву в сферах аквакультури, океанічного 

рибальства, переробки морепродуктів, опріснення води, морської 

біофармацевтики, океанографії, охорони навколишнього середовища 
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та індустрії морського туризму. Збільшити співробітництво в розвідці 

та видобутку вугілля, нафти, газу, металевих корисних копалин, і 

інших традиційних мінеральних і енергетичних ресурсів. Активно 

сприяти співробітництву в сферах гідроенергетики, атомної енергії, 

вітроенергетики, сонячної енергії й інших видів екологічно чистої та 

поновлюваної енергії, а також у сфері обробки та впровадження 

енергетичних ресурсів на місці їх утворення. При цьому важливе місце 

відводиться концепції екологічної культури в сфері торгівлі й 

інвестицій, зміцнювати співробітництво в сфері охорони екології, 

біологічної різноманітності та протидії змінам клімату, спільно 

будувати «зелений» Шовковий шлях 

 

Список використаних джерел 

 

1. Гальперіна Л.П. Стратегічні напрями торговельно-

економічних відносин України з Китаєм / Л.П. Гальперіна, А.В. 

Шаповал // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. 

– 2003. – № 3. – С. 31–35. 

2. Левківський В.М. Українсько-китайське економічне 

співробітництво в контексті зовнішньоекономічної безпеки / В.М. 

Левківський, В.В. Левківський // Науковий вісник Чернігівського 

державного інституту економіки і управління. Серія 1 : Економіка. – 

2013. – Вип. 2. – С. 95-103. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2013_2_15. 

3. Макогін З.Я. Вплив індексу комплементарності на динаміку 

зовнішньої торгівлі між Україною та Китаєм / З.Я. Макогін // 

Проблеми післякризової економічної політики в Україні : тези доп. 

наук. конф. професорсько-викладацького складу і аспірантів навч. 

наук. комплексу ―Академія‖, 6-7 квітня 2011 р. – Львів, 2011. – С. 72. 

4. Мокій А. Китайська Народна Республіка як стратегічний 

партнер України у контексті прискорення процесу європейської 

інтеграції / А. Мокій, Л. Яремко, М. Флейчук та ін. – Львів : 



 128 

Регіональний філіал НІСД у м. Львові, Львівська комерційна академія, 

ГО «Інститут міжнародних економічних досліджень», 2006. – 52с. 

5. Ван Пен. Особливості розвитку торговельних відносин КНР та 

України в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних 

відносин: Збірник наукових праць. – Вип. 51: У 2 ч. – К.: Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Інститут 

міжнародних відносин. – 2005. – Ч.. – С. 108-111. 

6. Хунцзе, Чен. Выбор и стратегические возможности Китая в 

контексте "Украинского кризиса" [Тексть] : библиография / Чен 

Хунцзе // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 3. 

– С. 175-180 

7. Курнишова Ю. Актуальні засади формування стратегічного 

партнерства України і КНР / Ю. Курнишова // Аналітична доповідь. – 

К. : Вид-во Нац. ін-ту стратегічних досліджень. – 2010. – 28 с. 

8. TradesMap – Available from: - 
https://www.trademap.org/tradestat/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1

%7c804%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c

1%7c1%7c1%7c1 

 



 129 

Ірина Пущак 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Січових Стрільців,19, м.Львів,79000 

тел. +38 (098) 668 71 60, 

e-mail: iryna.pushchak@lnu.edu.ua 

 

 ПОГЛИБЛЕНА І ВСЕОХОПЛЮЮЧА ЗОНА ВІЛЬНОЇ 

ТОРГІВЛІ ЯК НОВА ФОРМА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

МІЖ УКРАЇНОЮ І ЄС 

 Розглянуто особливості впровадження Поглибленої і 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС. 

Зокрема, значна увага приділяється тарифній лібералізації, усуненню 

нетарифних бар‘єрів, наближенню технічного регулювання, 

гармонізації стандартів, правил, процедур та оцінок відповідності. 

Ключові слова: ПВЗВТ, тарифи, нетарифні бар‘єри.  

 

Протягом останніх десятиліть зростає взаємозалежність країн 

світу, яка проявляється у багатьох вимірах – політичному, 

безпековому, економічному тощо. Усвідомлення країнами нездатності 

самостійно подолати існуючі у глобальному середовищі численні 

виклики для їх розвитку стало рушійною силою формування  

регіональних інтеграційних процесів.  

 З початку 90-их рр. ХХ ст. найпоширенішою формою 

міжнародної  економічної інтеграції стали регіональні торговельні 

угоди (РТУ). Так, за даними СОТ, станом на 2019 р. діє 480 РТУ [1]. 

Під РТУ розуміються зони вільної торгівлі (ЗВТ) та митні союзи (МС).  

Поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) є 

новою формою економічного співробітництва між Європейським 

Союзом (ЄС) та країнами не членами ЄС. Вона була запропонована в 
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рамках Європейської політики сусідства (Communication from the 

Commission, European Neighborhood  Policy, Strategy Paper, COM (2004) 

373 final) і прийшла на зміну зоні вільної торгівлі [2, c.28].  

Варто зазначити, що поняття ПВЗВТ у Стратегії реалізації 

Європейської політики сусідства представленій, Європейською 

Комісією у 2004 році, не було і вперше ним скористались у зверненні 

Європейської Комісії до Ради ЄС і Європейського Парламенту ―У 

справі зміцнення Європейської політики сусідства‖ у 2006 році 

(Communication from the Commission on Strengthening the European 

Neighbourhood Policy, COM(2006) 726 final of 29 November 2006). 

 У ньому йдеться про те, що ЄС пропонує своїм партнерам, 

охопленим ЄПС, привілейовані відносини, які будуватимуться на 

взаємному визнанні спільних цінностей, головним чином у сфері 

верховенства права; справедливого управління; дотримання прав 

людини, зокрема, прав меншин; принципів ринкової економіки та 

сталого розвитку. Глибина цих відносин залежатиме від того, 

наскільки ефективно втілюватимуться спільні цінності. Важливе 

значення приділяється зміцненню економічної і, зокрема, торговельної 

складової ЄПС. 

ПВЗВТ торгівлі включає торгівлю не лише товарами, але й 

послугами, передбачає доступ до ринків державних закупівель, 

лібералізацію режимів іноземного інвестування. Тоді як ЗВТ – це 

обʼєднання з двох або кількох митних територій, які скасували тарифні 

обмеження та інші обмежувальні заходи на значні обсяги торгівлі 

товарами з цих територій, в якому допускаються певні вилучення з 

режиму вільної торгівлі так званих ―чутливих‖ товарів, відповідно до 

принципів Світової організації торгівлі (СОТ).  
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ПВЗВТ також передбачає запровадження нових правил щодо 

окремих аспектів конкурентної політики, у тому числі державної 

допомоги; застосування сучасних норм і правил захисту прав 

інтелектуальної власності [3, с.2]. 

До 2014 року торгівля між Україною та ЄС регулювалася Угодою 

про партнерство та співробітництво (УПС) та Загальною системою 

преференцій (ЗСП). Згідно з УПС сторони застосовують одна до одної 

режим найбільшого сприяння (РНБ). У той же час, ЗСП дозволяє 

застосовувати більш низькі тарифи, ніж при РНБ, до більш ніж 6000 

товарів. Українські виробники активно використовували ці переваги. 

Рівень використання оцінюється від 75% до 100%. Однак, оскільки 

Україна має більш високий рівень захисту, ніж інші країни, які беруть 

участь у проекті Східного партнерства, вона стикалася з найвищою 

часткою ненульових тарифів при преференціях ЗСП серед цих країн. 

[4]. 

Переговори щодо підписання Угоди про ЗВТ між Україною та ЄС 

розпочалися після вступу України до СОТ 16 травня 2008 року. Зі 

вступом України до СОТ були зняті кількісні імпортні обмеження на 

сталь та текстиль, які діяли раніше, а також Україну було вилучено з 

переліку країн, до яких можуть застосовуватись захисні заходи на 

експорт текстильної продукції. З цього часу, Україна користується 

перевагами необмеженого експорту сталі й текстильних матеріалів до 

ЄС. 

Процес переговорів та узгодження угоди тривав майже п‘ять 

років, було проведено 18 раундів переговорів. Переговори щодо 

укладення угоди велися між робочими групами за окремими 

напрямами: торгівля товарами; торгівля і сталий розвиток; правила 

походження товарів; послуги; капітал та істеблішмент; права 
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інтелектуальної власності; митний контроль та сприяння торгівлі; 

державні закупівлі; конкуренція (антитрастова політика і державна 

допомога); санітарні та фітосанітарні заходи; енергетичні питання, 

повʼязані з торгівлею; тарифні пропозиції; розвʼязання суперечок; 

прозорість [5, с.113]. 

Останній раунд переговорів між Україною та ЄС відбувся 19-23 

вересня 2011 року у Брюсселі, а 22 грудня 2011 року було оголошено 

про завершення переговорів і затвердження тексту проекту Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС у частині створення ПВЗВТ. У березні 

2012 року угоду було парафовано. 

Положення щодо ПВЗВТ містяться у розділі IV ―Торгівля і 

питання, повʼязані з торгівлею‖ Угоди про асоціацію, який включає 15 

глав, 14 додатків і 3 протоколи [6, с.2].  

Створення ПВЗВТ, дія якої передбачається на необмежений 

строк, відбувається поступово, протягом перехідного періоду, який не 

може перевищувати 10 років з моменту набрання чинності Угоди про 

асоціацію [7, ст.25, 481]. 

Особливість даної угоди полягає в тому, що вона, практично не 

відрізняючись за змістом від аналогічних угод ЄС з державами 

Близького Сходу чи Латинської Америки, накладає на Україну 

зобов‘язання, характерні для країн-кандидатів, але не містить жодного 

посилання на перспективу повноцінного членства нашої країни [8, 

с.10]. 

За умови відсутності можливості вступу до ЄС у 

короткостроковій та середньостроковій перспективі Україна повинна 

розглядати Угоду про асоціацію та ПВЗВТ радше як механізм 

політичної, економічної та правової модернізації, зміцнення 

конкурентоспроможності національної економіки, глобалізації та 
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інтеграції її у світову економіку. Для цього уряд України повинен 

продемонструвати не лише готовність до послідовних і 

цілеспрямованих заходів, а й реальні кроки у практичній площині, які 

б були відчутні для бізнесу, українського суспільства та іноземних 

інвесторів. 

Українська торгівля та зовнішня політика не повинні 

обмежуватися європейським вектором. Для розширення 

зовнішньоекономічної діяльності, зовнішньої торгівлі виконання 

Угоди про асоціацію має доповнюватися збільшенням економічної 

присутності України в інших регіонах світу. 

За такого розвитку подій у міру адаптації українських товарів до 

європейських стандартів зростатиме їх конкурентоспроможність у 

багатьох країнах світу. Хоча імплементація Угоди про асоціацію 

належить до пріоритетів української влади, бізнес та громадськість 

мають об‘єктивно усвідомити реальне місце України та ЄС у світі, а 

також уважно слідкувати за глобальними тенденціями розвитку 

світової економіки. 

Тимчасове застосування ПВЗВТ між Україною та ЄС тривало з 1 

січня 2016 року до 31 серпня 2017 року, а з 1 вересня 2017 року Угода 

про асоціацію набула чинності в повному обсязі. 

Основна мета ПВЗВТ полягає в тому, щоб сприяти інноваційному 

розвитку української економіки, реформуванню  національного 

законодавства відповідно до найкращих європейських практик в 

умовах нарощування обсягів торгівлі з ЄС та іншими країнами світу. 

За умови покращення бізнес-клімату Україна може стати привабливим 

об‘єктом для іноземних і внутрішніх інвестицій, розширити 

виробництво експортної продукції [9,  с.3]. 
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Тарифна лібералізація лежить в основі створення зони вільної 

торгівлі. ПВЗВТ майже повністю лібералізує торгівлю товарами між 

Україною та ЄС зі значною асиметрією. ЄС проводить тарифну 

лібералізацію в повному обсязі й негайно для більшості товарів, у той 

час як Україна проведе її для багатьох товарів протягом 3-7 років. 

ПВЗВТ між Україною та ЄС передбачає скасування, а в окремих 

випадках суттєве зменшення, експортних та імпортних мит Україною 

приблизно на 97% тарифних ліній, ЄС – на 96,3%; ввізних мит на 

промислові товари Україною на 82,6%, ЄС – на 91,8%; 

 Для сільськогосподарської продукції мита скасовуються 

Україною на 35,2% тарифних ліній, ЄС – на 83,1%. Для 52% тарифних 

ліній. Україна запроваджує перехідні періоди тривалістю від 1 до 7 

років, для 9,8% - часткову лібералізацію, для 3% – безмитні тарифні 

квоти [10, с.264].  

Пояснюється це тим, що для особливо чутливих секторів, 

задіяних у ПВЗВТ, українським виробникам потрібно більше часу для 

адаптації до конкурентного середовища, водночас надаючи 

споживачам більший вибір продуктів за нижчими цінами. 

У свою чергу, ЄС встановлює перехідні періоди на 2,0% 

тарифних ліній (тривалістю 3 та 7 років), а по найбільш чутливих 

товарах (14,9%) запропоновано доступ у рамках безмитних тарифних 

квот. Їх надано Україні по зернових, м‘ясу свинини, яловичини та 

птиці, а також по деяких інших продуктах [11, с.2]. 

Сторони домовилися, що з часу  набуття Угодою чинності у 

двосторонній торгівлі Україна не буде запроваджувати нові експортні 

мита, а діючі на сьогодні – будуть  поступово скасовані, впродовж 10 

років.  
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Водночас по окремих товарах – зокрема, насінні соняшнику, 

шкірсировині, окремих видах брухту кольорових та чорних металів – 

запроваджується спеціальний захисний механізм, який передбачає 

стягнення додаткового збору. Загальний термін дії захисного 

механізму складає 15 років [11, с.3].  

Щодо нетарифних бар‘єрів у торгівлі товарами Угода інкорпорує 

відповідні фундаментальні правила СОТ, наприклад, це стосується 

національного режиму, заборони обмеження імпорту та експорту, 

порядку державної торгівлі тощо. 

Таким чином, внаслідок скасування мит експортери України 

зможуть  заощаджувати 487 млн. євро щороку,  ЄС – 391 млн. євро 

відповідно [6, с.3]. 

Внаслідок того, що середні імпортні мита до підписання ПВЗВТ 

на аграрну продукцію в Україні були досить високими, то аграрний 

сектор отримує найбільші переваги від зменшення ввізних мит: 

330 млн. євро для сільськогосподарської продукції та 53 млн. євро для 

переробленої сільськогосподарської продукції [11, с.3]. 

Україна взяла на себе зобов‘язання повністю скасувати мита на 

88,5% тарифних позицій для сільськогосподарської продукції. Для 

майже половини сільськогосподарської продукції тарифну 

лібералізацію буде проведено негайно. Для решти продукції 

передбачено перехідний період тривалістю до 7 років. 

 Однак, не всі імпортні мита будуть знижені до нуля. До 8,7% 

тарифів на сільськогосподарські товари буде застосовано обмежене 

лінійне скорочення на 20-60%, яке проводитиметься протягом 5-10 

років (наприклад, для молочної продукції, яєць, цукру, олій і жирів 

тваринного походження). Після такого перехідного періоду залишкові 

рівні тарифів збережуться. Крім того, для 2,8% тарифних позицій для 



 136 

сільськогосподарської продукції (всього 3 товарні групи– свинина, 

птиця і цукор) будуть застосовуватися тарифні квоти [9,  с.38]. 

У свою чергу тарифна лібералізація ЄС для української 

сільськогосподарської продукції передбачає практично повне 

скасування тарифів.  Крім того, ЄС використовує більш короткі 

перехідні періоди, ніж Україна. Негайно буде скасовано 82,2% від усіх 

відповідних тарифів і тільки 1,2% буде знижено до 0% протягом 

перехідного періоду, що не може перевищувати 7 років.  

Проте ЄС буде застосовувати більше тарифних квот, ніж Україна, 

особливо до деяких видів зернових, свинини, яловичини, птиці та 

цукру (всього 36 товарних груп). Обсяги продукції будуть завозитись в 

порядку живої черги. Це зменшує масштаби процесу тарифної 

лібералізації.  

Однак, у цілому простий середній тариф ЄС на  

сільськогосподарську продукцію знизиться з 9,8% до 0,4% до кінця 

десятого року, у той час як для України він зменшиться з 8% до 0,9% 

[9,  с.38]. 

Скасування мит на промислову продукцію не має суттєвого 

впливу на зовнішню торгівлю  як  України, так і ЄС. Мита у цій сфері 

були досить низькими і до підписання.  Вони  становили в середньому 

2,46% в Україні та 1,19% в ЄС [5, с.114]. 

Україна запровадила негайний преференційний режим лише для 

49,2% промислових товарів, що експортуються з ЄС. Після семи років 

перехідного періоду частка експорту ЄС, до якої Україна запровадить 

тарифну лібералізацію, зросте до 96%. Наприклад, Україна 

запровадить поступову лібералізацію для деяких видів мінеральних 

продуктів (3 роки), органічної продукції хімічної промисловості (до 3 

років), добрив (до 3 років), автомобільних гумових шин (до 5 років), 
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шкіряних виробів (до 5 років) і текстильних товарів, наприклад, 

головних уборів (3 роки). 

Тарифи ЄС для промислових товарів, що експортуються з 

України, скасовуються негайно для 94,7% товарних груп [12]. 

 Для невеликої кількості інших товарів тарифи будуть скасовані 

після завершення перехідного періоду. Наприклад, перехідний період 

запроваджується для обмеженої кількості мінеральних продуктів (3 

роки), продукції хімічної промисловості (до 5 років), добрив (до 7 

років), виробів із дерева (до 5 років), взуття (до 5 років) і деяких видів 

виробів із міді (5 років), і виробів з алюмінію (7років). Важливо 

зазначити, що лібералізація тарифів для автомобілів і більшості 

вантажних транспортних засобів буде проведена лише через 7 років. 

Україна зменшила ввізні мита на продукцію машинобудування та 

побутові пристрої на загальну суму до 75,2 млн. євро. Передбачено 

деякі винятки для автомобілів. Так, поступово впродовж 10 років 

скасовуються ввізні мита на легкові автомобілі (товарна позиція 

УКТЗЕД 8703, по 1% на рік). Загалом щодо транспортних засобів 

Україна скасувала мита на суму 117,3 млн. євро [11, с.4]. 

З набуттям чинності Угоди лібералізовано торгівлю 

текстильними виробами. У цьому секторі економія експортерів 

України та ЄС становить приблизно 24,4 млн. євро та 8,7 млн. євро 

відповідно [6, с.3].  

Водночас, з метою захисту української текстильної 

промисловості для торгівлі вживаним одягом (секонд-хендом) 

встановлюються спеціальні умови лібералізації. Зокрема, одночасно із 

поступовим (впродовж 5 років) зниженням увізного мита 

запроваджуються вхідні ціни, які встановлюються щорічно у євро за 
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кілограм чистої ваги у розмірі 30% від середньої за попередні 2 роки 

митної вартості готового нового одягу згідно з визначеним переліком.  

Скасування ЄС мит на імпорт продукції хімічної промисловості 

приносить для українських експортерів щорічну економію у 26,8 млн. 

євро, тоді як економія європейських експортерів від скасування 

увізних мит Україною становить 64,3 млн. євро [11, с.4]. 

Більш суттєве значення в ПВЗВТ  відводиться усуненню 

нетарифних бар‘єрів, наближенню технічного регулювання, 

гармонізації стандартів, правил, процедур та оцінок відповідності. 

Це стосується передусім стандартизації, метрології сертифікації, 

оцінок відповідності, ринкового нагляду та технічних регламентів. У 

цих сферах Україна бере на себе зобов‘язання забезпечити 

відповідність технічним регламентам ЄС [7, ст. 56]. Багато норм та 

стандартів, які діяли в Україні у цій сфері, були застарілими. 

Наприклад. сертифікація, яка здійснювалась в Україні, переважно не 

визнавалась в країнах-членах ЄС. Після укладення угоди, продукти які 

пройшли сертифікацію в Україні відповідно до стандартів ЄС, не 

потрібно повторно сертифікувати в ЄС.  

Прийняття європейських технічних стандартів для промислових, 

сільськогосподарських і продовольчих товарів має надзвичайно 

важливе значення для модернізації і підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки.  

Україна визначила стратегію, спрямовану на усунення технічних 

бар‘єрів у торгівлі з ЄС шляхом приведення свого законодавства у 

відповідність до основних директив ЄС і прийняття дуже великої 

кількості стандартів ЄС. У  агропродовольчому секторі Україна 

починає реалізовувати комплексну стратегією запровадження 

санітарних і фітосанітарних норм ЄС. Згодом це забезпечить високі 
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стандарти безпечності продовольчих товарів для українських 

споживачів, а також дасть можливість українським підприємствам 

експортувати свою продукцію до ЄС та до інших ринків світу [9, с.5]. 

Важливе значення відводиться в ПВЗВТ традиційним 

інструментам торговельного захисту (антидемпінговим, 

компенсаційним та глобальним захисним заходам). Розгляд справ 

відбуватиметься відповідно до правил СОТ. Наприклад, розмір ставки 

попередніх або остаточних антидемпінгових або компенсаційних мит 

не повинен перевищувати антидемпінгову маржу або загальну суму 

нелегітимної субсидії.  

Розкриття повної та змістовної інформації про усі важливі факти 

та міркування, які складають основу для ухвалення рішення про 

застосування заходів, має бути забезпечено відразу після 

впровадження  попередніх заходів та до винесення остаточного 

рішення. При цьому інформація повинна бути подана у письмовій 

формі таким чином, щоб забезпечити зацікавленим сторонам достатній 

час для подання власних коментарів.  

Загалом передбачається, що ПВЗВТ підвищить прозорість 

пов‘язаних із захистом торгівлі розслідувань. Крім того, сторони 

погодилися встановити на рівні експертів діалог щодо торговельних 

заходів, який буде форумом з питань співробітництва в цій сфері. 

Угода передбачає також гармонізацію законодавства і в таких 

важливих для взаємної торгівлі сферах, як державні закупівлі, 

антимонопольна політика та конкурентне законодавство, державні 

фінанси та субсидії, захист інтелектуальної власності та енергетичну 

політику. 

Угода залишає за Україною свободу зовнішньоторговельних 

відносин. Так, ст. 31 передбачає збереження та встановлення митних 
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союзів, зон вільної торгівлі або домовленостей про прикордонну 

торгівлю, за тим винятком, коли вони вступають у конфлікт з 

торговельними домовленостями, передбаченими цією угодою. Таким 

чином, угода не передбачає жодних обмежень зовнішньоторговельної 

автономії. У зв‘язку з цим ПВЗВТ між Україною та ЄС дозволяє 

розвивати торговельне співробітництво з іншими країнами та групами 

країн світу. 

Створення ПВЗВТ між Україною і ЄС створить умови для 

модернізації торговельних відносин, підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки та спростить доступ 

до ринку ЄС, а також дасть можливість  користуватись механізмом 

вирішення міжнародних торговельних спорів. 
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ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ЄС 

 

У статті проаналізовано особливості розвитку та регулювання 

міграційної політики у країнах Європейського союзу. Проаналізовано 

тенденції формування та розвитку міграційної політики у країнах ЄС. 

Акцентовано на важливості дослідження місця України в контексті 

міграційних процесів в Євросоюзі. 

Мета дослідження полягає у визначенні головних складових 

міграційної політики ЄС, її основних особливостей та обґрунтуванні 

об‘єктивної необхідності України приведення своєї міграційної 

політики до вимог ЄС.  

Ключові слова: міграційна політика, ЄС, міграція, Європейська 

конвенція про правовий статус трудящих мігрантів, кваліфікована 

робоча сила. 

 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням 

досліджень міграційної політики ЄС займається ряд зарубіжних та 

вітчизняних вчених С. Кестлс, М. Дж. Міллер, А. Портес, Г. С. Беккер, 

М. В. Вербовий, В. В. Овчаренко, І. В. Івахнюк, О. Р. П‘ятковська, К. 

В. Шиманська та інші. 

Серед вітчизняних науковців, що займаються дослідженням 

особливостей функціонування та впливу міграційної політики на 
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економічний добробут країн варто виокремити праці Ю. О. Корунової,  

Р. Д. Стаканова, С. П. Калініної, В. І. Мойсей. 

Виклад основного матеріалу. У 2004 році Україна підписала 

Європейську конвенцію про правовий статус трудящих мігрантів [4]. 

Згідно ст. 16 вказаної Угоди ―Співробітництво у сфері міграції, 

притулку та управління кордонами‖ містить положення про те, що:  1. 

Сторони підтверджують важливість спільного управління 

міграційними потоками між їхніми територіями та надалі 

розвиватимуть всеохопний діалог щодо всіх питань у сфері міграції, 

зокрема нелегальної міграції, легальної міграції, незаконного 

переправлення осіб через державний кордон та торгівлі людьми, а 

також включення проблемних питань у сфері міграції до національних 

стратегій економічного та соціального розвитку регіонів, звідки 

походять мігранти. Такий діалог ґрунтується на основоположних 

принципах солідарності, взаємної довіри, спільної відповідальності та 

партнерства.  2. Згідно з відповідним законодавством ЄС та чинним 

національним законодавством, співробітництво буде зокрема 

зосереджуватись на: a) подоланні причин виникнення міграції, активно 

використовуючи можливості співробітництва у цій сфері з третіми 

країнами та в межах міжнародних форумів; б) спільному 

запровадженні ефективної та превентивної політики щодо боротьби з 

нелегальною міграцією, незаконним переправленням нелегальних 

мігрантів через державний кордон та торгівлею людьми, зокрема щодо 

методів боротьби з організованими злочинними групами, що 

незаконно переправляють нелегальних мігрантів через державний 

кордон та торгують людьми, а також захисту жертв таких злочинів; в) 

запровадженні всеохопного діалогу з питань притулку, зокрема 

стосовно практичних аспектів реалізації Конвенції ООН про статус 
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біженців 1951 року, Протоколу щодо статусу біженців 1967 року та 

інших відповідних міжнародних документів, а також шляхом 

забезпечення поваги принципу ―невислання‖; г) правилах щодо 

доступу, забезпечення прав та статусу осіб, яким надано доступ, 

гідному поводженні та інтеграції іноземців, які проживають на 

законних підставах; д) подальшому розвитку оперативних заходів у 

сфері управління кордонами; е) співробітництво у сфері управління 

кордонами може включати, inter alia, навчання, обмін найкращими 

практиками, зокрема технологічні аспекти, обмін інформацією з 

дотриманням встановлених правил та, у разі потреби, обмін офіцерами 

зв‘язку; є) зусилля Сторін у цій сфері будуть спрямовані на ефективну 

імплементацію принципу інтегрованого управління кордонами; ж) 

посиленні рівня безпеки документів;  з) розвитку ефективної політики 

повернення, зокрема у її регіональному вимірі; и) обміні поглядами 

щодо нелегального працевлаштування мігрантів [5]. 

Серед основних «соціальних вимірів» спільного європейського 

ринку праці слід виділити: – зняття обмеження на доступ до 

кваліфікованої роботи за національним громадянством; – визнання 

права всіх робітників-мігрантів на рівну оплату за рівний труд 

чоловіків і жінок, прагнення гармонізувати національні системи 

страхування, розвиток діалогу між трудом і капіталом (Римська угода 

1957 р.); – введення наднаціонального режиму, який уточнював, за 

яких умов соціальні виплати, отримані в рамках однієї національної 

системи можуть бути конвертованими та експортованими в рамках ЄС 

(Регламент 1408 /1971 р.), правил гармонізації стандартів у сфері 

захисту здоров‘я і безпеки на робочому місці (Єдиний європейський 

акт 1986 р.).  
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Спільний ринок праці у Євросоюзі регулюється відповідними 

угодами і передбачає: – ліквідацію будь-якої дискримінації працівника 

на грунті громадянства в питаннях працевлаштування, зарплати та 

інших умов роботи та найму; – право проживати у країні, де оселився 

громадянин після звільнення разом з родиною, яка не втрачає це право 

і після смерті особи; – боротьбу з дискримінацією через релігійні та 

інші переконання, інвалідність, вік чи сексуальну орієнтацію.  В 

рамках ЄС робітники та члени їх сімей, що виїжджають на роботу до 

інших європейських країн мають право на: – об‘єднання періодів для 

нарахування та отримання виплат, пенсій, соціального захисту для 

себе та своїх дітей; – подібне за типом пенсійне право, на яке було 

зароблено в різних державах-членах Спільноти, можна об‘єднати в 

одну пенсію, але не більше розміру найвищої пенсії, яку отримала б 

дана особа, якби постійно проживала в одній країні; – державні 

службовці та особи, яких до них прирівнюють, отримують загальне 

пенсійне забезпечення; – додаткові пенсійні права осіб, що працюють 

або мають власний бізнес, однаково гарантовані на території всіх країн 

Спільноти; – єдине законодавство для студентів [2].  

 Починаючи з 1989 р. в ЄС діє Хартія основних соціальних прав 

трудящих, яка включала 47 акцій для впровадження соціального 

виміру ЄС, а в 1992 р. до Маастрихтського договору було включено 

додатковий Протокол з соціальної політики, що закріплює соціальні 

права трудящих та соціальний діалог на європейському рівні між 

соціальними партнерами: Європейською конфедерацією профспілок 

(ETUC), Союзом конфедерацій промисловців і роботодавців в Європі 

(UNICE), Європейським центром підприємств за участю громадськості 

(CEEP). Соціальні партнери можуть ініціювати європейські 

домовленості (European agreements).  Це дозволило з 1975 по 1980 в 
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рамках ЄС прийняти 10 директив по соціальній політиці в рамках 

Програми соціальних дій (ПСД): 3 – по захисту робочих місць, 3 – 

щодо рівності незалежно від статі, 4 – щодо безпечних і здорових умов 

праці. Основний принцип цих документів та організацій – 

координація, взаємне визнання і зближення соціальної політики, але 

протидія «соціальному туризму» [2].  

Європейські країни впроваджують державну політику щодо 

залучення іноземних кадрів. Серед головних чинників, які 

приваблюють висококваліфікованих мігрантів, такі: створення 

сприятливого середовища для акумуляції наукових знань, створення 

міжнародних програм з інформаційного обміну для підвищення 

кваліфікації й інтелектуального потенціалу вчених. Також важливими 

чинниками є міжнародне співробітництво з можливістю здійснювати 

відрядження за кордон, що сприяє приєднанню до досягнень світової 

науки [3].  

Останнім часом замість залучення трудових мігрантів, які 

відповідають запитам роботодавців, країни ЄС отримують біженців і 

вимушених переселенців, які потребують тривалого утримання за 

рахунок соціальних статей державних бюджетів. Гострими 

проблемами залишаються розміщення та адаптація мігрантів, що, як 

правило, не володіють європейськими мовами, не мають потрібних 

професійних навичок, і відтак не забезпечують суттєвого наповнення 

ринку праці [6].   

На сьогоднішній день ми можемо казати про європейську 

міграційну кризу, яка розпочалася у 2015 році, і являє собою 

гуманітарну катастрофу, викликану масовим напливом мігрантів у 

Європу з захоплених війнами країн Африки та Близького Сходу. Дана 

криза являє собою найбільшу міграційну кризу в Європі з часів Другої 
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світової війни. Відсутність прозорих правил прийому та 

неконтрольоване переміщення біженців призводять до численних 

людських жертв на шляху до Європи та в Європі [1]. 

З початком європейської міграційної кризи окремі країни ЄС 

стали відчувати надмірний тиск на свої кордони, адже деякі держави, 

що формують зовнішні кордони ЄС, припинили реєстрацію через 

неможливість прийняти відповідної кількості біженців [1]. 

Висновки. Для сучасної України питання долучення до 

міграційної політики ЄС є беззаперечно важливим. Інтеграція нашої 

держави у спільний ринок праці матиме позитивний наслідок у вигляді 

зростанні доходів населення, в тому числі і за рахунок переказів 

мігрантів; належного соціального захисту працівників; підвищенні їх 

кваліфікації, а згодом їх поверненні на батьківщину; підвищенні 

купівельної спроможності вітчизняного населення за рахунок 

трансфертів мігрантів. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

 

У статті досліджуються актуальні проблеми зовнішньої торгівлі 

України, зокрема її тіньового сегменту. Проаналізовано причини 

використання тіньових схем суб‘єктами господарювання та 

недоотримання доходів бюджету внаслідок використання «сірих» та 

«чорних схем» у зовнішньоторговельній діяльності 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, зовнішня 

торгівля, тіньова економіка, нелегальна економіка, контрабанда.  

 

Вступ. Зовнішньоекономічна діяльність є важливою сферою для 

України. До неї входять різні іноземні та внутрішні суб‘єкти сучасної 

господарської діяльності. Проте, в сучасних реаліях, така діяльність не 

позбавлена і сірих та чорних схем. Різниця в рівнях захисту ринків, цін 

на них на продукцію, попиту та пропозиції зумовлює перехід частини 

операторів ринків у нелегальну (тіньову) діяльність. Актуальним для 

України є визначення втрат від сірих і чорних операцій та 

недоотриманих надходжень до бюджету від зовнішньоекономічної 

діяльності. Велика кількість населення, що проживає у зоні малого 

прикордонного руху, так чи інакше залучена до нелегальної діяльності 

з приховуванням експортно імпортних операцій від державних митних 

служб. Багато компаній використовують так звані «сірі схеми» для 

збільшення власного прибутку, незважаючи на закон та моральні 

засади.  



 150 

Мета статті полягає в дослідженні теоретичних причин 

використання тіньового сектору зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні та підрахунок потенційних недоотримань до бюджету. 

Викладення основного матеріалу. За визначенням 

Міжнародного валютного фонду (МВФ), тіньова економіка, або ж 

підпільна, «друга», неформальна, паралельна економіка, включає в 

себе не тільки незаконну діяльність певних суб‘єктів, але й 

незадекларований дохід від грошових, бартерних операцій та 

виробництва чи реалізації легальних товарів та послуг. Тіньова 

економіка охоплює всі види економічної діяльності, які, як правило, 

підлягають оподаткуванню, якби вони були б задекларовані у 

податкові органи. Точного пояснення терміну тіньової економіки не 

існує, оскільки тіньова економіка постійно розвивається, та 

коригується зі змінами оподаткування та регулювання [1]. 

У сфері зовнішньоекономічної діяльності досить 

розповсюдженими є фіктивні угоди, які використовуються для 

приховування реально здійсненої операції з метою сплати меншої 

кількості податків або вивозу фінансових ресурсів за кордон. Певними 

суб‘єктами використовуються схеми пов‘язані із псевдоекспортом, 

пільгами ПДВ, неформальною транскордонною торгівлею, ухилення 

сплати митних зборів та інших податків, що створює неякісну 

конкуренцію, завдає збитків вітчизняному суб‘єкту ЗЕД та гальмує 

економічний розвиток України [2]. 

Одними із загрозливих для України проявів протизаконної 

зовнішньоекономічної діяльності є і приховане виведення капіталу. Це 

можуть бути імпортні операції за участі фіктивних фірм, завищення 

цін при імпорті та заниження при експорті, фіктивні імпортні та 

експортні контракти, необґрунтоване авансове перерахування коштів 
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для майбутніх імпортних операцій, створення фіктивної 

заборгованості перед підконтрольними компаніями за кордоном, 

неповернення коштів від експортних операцій. Стримувати приховане 

виведення капіталів повинні умови, що максимально зменшують ефект 

переведення коштів до так званих «податкових гаваней». 

Нікчемним проявом тіньової зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні є і незаконне перевезення товарів поза межами пунктів 

державного митного контролю – так звана контрабанда. 

Німецька газета Süddeutsche Zeitung дослідила, що корупція і 

ухилення від сплати податків та митних зборів в кооперації з 

українськими митниками, стосується не лише тютюнових виробів. У 

2018 році було досліджено сотні митних декларацій вантажних суден у 

порті Одеси. Було допущено, що через митні «сірі схеми» бюджет 

України втрачає щорічно 4,8 млрд. дол. це більше, ніж сумарне 

кредитування України Міжнародним валютним фондом, Світовим 

банком та Європейським союзом. Було доведено деталі нелегальних 

контрабандистських схем для зменшення податків та зборів. Особливо 

поширена зміна маркувань нанесених на контейнери з товаром. Було 

зафіксовано ситуацію, коли контейнер з 20 тонами товару 

«перетворювався» на контейнер завантажений щітками, дзеркалами та 

порожніми коробками. У результаті сума зборів, за такий контейнер, 

змінювалася з 17712 дол. до 4875 дол. За даними газети, як мінімум зі 

ста контейнерами провертали складніші незаконні «сірі схеми», 

зменшуючи митну вартість у десятки разів. Газета також підмітила, що 

у таких тіньових схемах працюють і співробітники прокуратури та 

поліції [3]. 

Тіньовий ринок складається і з побутової техніки та товарів 

повсякденного використання. За даними Європейської Бізнес Асоціації 
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[4] тіньовий сегмент продукції імпортованої в Україну складає 

приблизно 70. млрд. грн. Крім того, відомі факти ввезення товарів із 

сусідніх держав без сплати митних платежів та поверненням податку 

додаткової вартості з системою «tax free». В результаті, вартість 

товарів, ввезених контрабандними шляхами та іншими «сірими 

схемами», може відрізнятись від ціни таких ж на 50% і вище. 

Зі збільшенням нелегальної, тіньової економіки (зовнішньої та 

внутрішньої) падає популярність держави в очах потенційних 

інвесторів, втрачаються потенційні надходження до бюджетів держав, 

зростає рівень корупції та ускладняється ведення легального 

офіційного бізнесу. Зі зростанням рівня переміщення товарів через 

митний кордон з підміною митних декларацій та утаюванням від 

державних митних служб, легальний зовнішньоекономічний ринок 

стикається з низькою конкурентоспроможністю на реалізацію певних 

видів товарів, оскільки ціни можуть бути суттєво нижчими, при 

закупівлі за допомогою контрабанди чи «сірих схем».  

 

Рис. 1 – Потенційні недоотримання бюджету внаслідок тіньової 

ЗЕД України (* - прогноз). 
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Рівень потенційних недоотримань бюджету та їх прогноз в 

результаті використання тіньових схем у зовнішній торгівлі України 

щорічно зростає (Рис. 1). Втрати бюджету тісно пов‘язані зі 

зниженням темпу розвитку внутрішньої економіки, втратою робочих 

місць та іншими непрямим втратами 5. 

Серед основних причин звернення суб‘єктами 

зовнішньоекономічної діяльності до тіньових схем є бажання 

отримувати надприбутки шляхом задоволення попиту споживачів на 

внутрішньому ринку, високе податкове навантаження на прибуток 

підприємств та на імпортовані товари в Україну, рівень безробіття, 

корумпованість державних службовців, забюрократизовані та 

фіскально-орієнтовані механізми відшкодування ПДВ, інтеграція 

контрабанди у суспільне життя та локальну культуру населення, 

субсидування внутрішніх виробників, надмірні політичні ризики для 

окремих компаній. 

Висновки. Підсумувавши вищесказане, можна стверджувати, що 

збитків зазнають інтереси вітчизняного товаровиробника. Нелегальне 

ввезення іноземних товарів зменшує попит на українську продукцію, 

призводить до ліквідації виробництв, зниження 

конкурентоспроможності українських підприємств на внутрішньому 

ринку та їх переміщення за кордон. Наслідком може бути скорочення 

штатів підприємств й урізання їх фонду заробітної плати. Крім того, 

результати тіньової ЗЕД негативно впливають на суспільні відносини у 

сфері захисту життя та здоров‘я громадян у випадку контрабанди зброї 

та боєприпасів, ядерних матеріалів і речовин. Тінізація 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні має широкомасштабні 

форми протягом всього періоду незалежності України, а наслідки 
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злочинних діянь контрабандистів відобразилися на всіх сферах 

економічної діяльності держави. 
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