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У статті розглядаються питання забезпечення сталого розвитку держави в
контексті глобальних викликів і загроз. Обґрунтовано основні методичні підходи до
визначення рівня впливу зовнішніх процесів, що дало змогу здійснити аналіз й оцінку
особливостей розвитку економіки України у світовому просторі. Пропонуються основні
напрями забезпечення сталого розвитку держави на основі використання системи
механізмів реагування на глобальні впливи.
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In the article the questions of providing of sustainable development of the state are
examined in the context of global calls and threats. The basic methodical going is certain near
establishment of level of influence of shell processes, that gave an opportunity to conduct an
analysis and estimation of features of development of economy Ukraine in a global context. The
basic vectors of providing of sustainable development of the state ar e offered on the basis of the use
of the system of mechanisms of reacting on global influences.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. На початку ХХІ століття сучасний
світ характеризується посиленням складних і суперечливих процесів, які
впливають на розвиток і функціонування всіх суб’єктів глобального простору.
Політичні протистояння, тероризм, військові конфлікти, боротьба за ресурси,
спекулятивні операції, які здатні поставити на межу банкрутства, становлять
суттєву загрозу не тільки для країн, що розвиваються, але й для лідерів
світового рівня. Складність ситуації зумовлюється тим, що подібні явища і
процеси відбуваються на фоні значних асиметрій і кризових проявів соціально -
економічного розвитку, які формуються, незважаючи на систему реалізованих
заходів. Поряд з цим глобальний простір генерує і позитивні процеси, до яких
належать поліпшення ресурсного обміну, полегшення взаємодії між суб’єктами
міжнародної діяльності, налагодження добросусідських контактів, зниження
конфронтації та ін. Крім того, важливим надбанням є розвиток і поширення
новітніх технологій, що сприяють вирішенню глобальних проблем і до
розробки яких залучається значна кількість суб’єктів.

У контексті цих процесів роль і значення держави як суб’єкта
міжнародних відносин модифікується і трансформується. Якщо на початку
минулого століття вона була провідним гравцем на міжнародній арені, то в
новому її позиції суттєво змінилися на користь альтернативних суб’єктів –
потужних транснаціональних компаній, міжнародних інвесторів, страхових
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фондів та ін. Такі явища призводять до комплексного коригування системи
ознак держави у глобальному середовищі, можливої змінит и її внутрішніх
(ендогенних) показників розвитку та адаптації їх до зовнішніх потреб. Завдяки
дії механізму транспарентності вони можуть упливати на внутрішній простір
держави, системи, ринки, розвиток економічних суб’єктів та кожного
громадянина. Наслідки впливу глобальних факторів здатні локалізуватися як у
площині можливих переваг, так і ризиків та загроз, котрі вони можуть
спричинити. Характер результату залежить від системи чинників факторів
середовища. Особливо небезпечною є реалізація несприятливого сценарію,
який може спричинити поступ ову втрату національною економікою єдиного
просторово-економічного і соціокультурного напряму розвитку.

З метою забезпечення сталого розвитку в контексті впливу глобальних
явищ і процесів необхідно розробити системи пі дходів до управління
національною економікою та її структурними і функціональними складовими в
умовах впливу зовнішніх процесів.

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблем. Серед актуальних публікацій, які визначають ключові глобал ьні
тенденції та формують уявлення про їхні п араметри, можливо назвати розробки
С. І. Долгова [1], О. Г. Білоруса [2], А. С. Філіпенка [3], Ю. М. Пахомова [4].
Питання взаємодії внутрішнього і зо внішнього простору та впливу глобальних
процесів на внутрішні системи досліджуються в роботах О. І. Гонти, зокрема
проблеми формування політики тран снаціоналізації економіки регіонів;
Є. О. Маруняк [5] глобалізації та її впливу на розвиток регіонів; Л. Яремко [6],
яка висвітлює взаємодію регіонів із зовнішнім середо вищем. Ці праці
визначають базові напрями розвитку взаємодій, однак не формують цілісне
уявлення про вплив зовнішніх процесів на внутрішні системи України та її
регіонів.

Аналіз літературних джерел виявив, що, незважаючи на значну кількість
досліджень проблем розвитку національної економіки, а також її окремих
складових у контексті впливу зовні шніх процесів, питання забезпечення
сталого розвитку економіки у глобальному вимірі вивчені недостатньо.
Виникла нагальна потреба системної розробки концептуальних з асад такого
забезпечення з урахуванням поточних змістовних і функціональних параметрів
взаємодій, які формуються на основі аналізу пок азників розвитку систем
національної економіки (фінансової, економічної, соц іальної, екологічної).

Мета статті. Основною метою статті є розроблення пі дходів до
вивчення ключових напрямів впливу глобальних процесів на системи
національної економіки, в також заходів щодо управління економікою та її
складовими.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. У глобальному просторі спостерігається
високий рівень кореляції між світовими процесами та функці онуванням
держави як суб’єкта міжнародних відносин із комплексом сутнісних
параметрів, властивостей, значень. Ці процеси здійснюють  значний вплив на
особливості розвитку держави та її позиціювання у світовому просторі.
Зважаючи на комплексне корегування системи ознак держави у глобальному
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середовищі, а також їх трансформацію, можна констатувати, що на сучасному
етапі розвитку державні  формування не є активними (дієвими) суб’єктами в
системі міжнародних відносин, здатними ефективно відстоювати власні
позиції. Це є наслідком дії явищ екзогенного (зовнішнього) походження (як
процесів глобального рівня в цілому, так і нових суб’єктів госпо дарювання
зокрема), котрі локалізуються в об’єктивній реальності, мають вагомі
характеристики і модифікують основні засади функціонування державних
формувань згідно із власними принципами ро звитку.

У контексті впливу таких явищ і процесів перебуває й Укра їна, яка,
незважаючи на порівняно невелику історію незалежного розвитку, є відкритою
державою. Її відкритість значною мірою базується на явищі транспарентності
державних кордонів і внутрішнього простору. Завдяки механізму
транспарентності глобальні процеси здатні впливати на внутрішній простір
держави, її внутрішню політику, системи, ринки, розвиток економічних
суб’єктів та кожного громадянина. Крім того, транспарентність визначається не
меншим впливом на зовнішні контакти країни, досить часто формуючи їх
окремі ознаки. У зв’язку з цим держава повинна адекватно оцінювати
можливості механізму транспарен тності як стосовно внутрішньої, так і
зовнішньої політики, а також характери стики її розвитку.

Досліджено, що транспарентність необхідно розуміти як фактор впл иву
глобального простору на внутрішні системи держави – комплекс явищ і
процесів, спрямованих на формування прозорості (і відкритості) країни перед
зовнішнім світом на основі реалізації напрямів та інструментів державної
політики. Прозорість кордонів розгл ядається як окремий аспект загального
процесу. Подібний підхід дає змогу охопити не тільки окремі напрями
проблеми, але й надати їй більш комплексного змісту.

Транспарентність може визначатися як позитивним, так і негативним
характером для держави. Перший полягає у можливих перевагах для країни:
посиленні її контактів з іншими суб’єктами; отриманні ресурсів, на які
спостерігається дефіцит; зовнішній допомозі під час надзвичайних ситуацій;
формуванні добросусідських відносин із рештою світу. До несприятливих
наслідків відносяться: можливість прояву ризиків і загроз від зовнішнього
впливу; надмірна проникність державних кордонів; вірогідність протиправних
дій у наслідковому полі позитивного впливу; формування сприятливих
передумов для поширення кризових явищ.

Як підтверджують численні приклади, важливу роль і значення
транспарентність відіграє в контексті реалізації потенціалу зовнішнього впливу.
Вона є одним з головних етапів, що уможливлює перехід глобального впливу в
межі внутрішнього простору держави (рис. 1). Зазначимо, що механізм
реалізації впливу є багатокомпонентним і включає наступні логічно -
функціональні складові: зовнішній вплив, етап транспарентності,
реципієнтоспроможність внутр ішніх систем, ендогенний прояв зовнішніх
процесів (глобалізованість, по тенціал глобального впливу). Кожна з них має
тісний зв’язок з іншими та значною м ірою ґрунтується на їхніх
характеристиках та наслідках.
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Рис. 1. Транспарентність у системі реалізації потенціалу зовнішнього впливу

Зовнішній вплив, який формується у межах глобального простору, зазнає
дії екзогенних полісистемних факторів, насамперед функціональних та
галузевих, які визначають ключові характеристики розвитку цього простору.
Зовнішній вплив при потраплянні до внутрішнього простору держави і
проходженні етапів, підпадає під з дію ендогенних полісистемних чинників, які
функціонують у межах країни. Такі фактори, незважаючи на схожість, можуть
мати суттєві відмінності. Наприклад, рівень їх розвитку і становлення може
значно варіювати залежно від особливостей середовища.

Категорія зовнішніх впливів (екзогенних факторів)  характеризується
власним змістовним полем, яке передбачає  визначення поняття та формуван ня
основних принципів його функціонування. Вплив зовнішнього походження
визначається як сукупність певних явищ, дій або їх різноманітних комбінацій
інтернального походження (по відношенню до держави -реципієнта), реалізація
(активізація) котрих впливає на процеси розвитку середовища країни в цілому,
а також його окремих елементів. Як прав ило, подібні впливи формуються на
основі діяльності іноземних та міжнародних суб’єктів, які їх генерують для
досягнення власних інтересів. Однак останнім часом у зв’язку з виходом
вітчизняних структур на іноземні ринки спостерігаються численні приклади
їхнього впливу з-за кордону на українські реалії. З одного боку, за
територіальним принципом такі структури вже не є вітчизняними, але за своїм
походженням вони засновані за участю українського капіталу. У випадку
спрямування капіталовкладень такими структура ми до вітчизняної економіки їх
обсяги обліковуються як прямі іноземні інвестиції, тому, на нашу думку, такі
впливи можуть ідентифікуватися як зовнішні.

Функціонування зовнішніх впливів відбувається за принципами як
загального походження (динамічність, стру ктурність, історизм, системність),
так і специфічного, що частково відображають особливості пов’язаних з ними
категорій: зовнішнє походження (один з основних принципів, згідно з яким
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вплив має формуватися поза межами країни -реципієнта); високий потенціал
проникності (долають значні відстані і різні перешкоди (політичні, фінансово -
економічні, соціальні, екологічні та ін.) для досягнення заданої території);
обґрунтованість (наявність чіткої програми дій до проникненням на територію
іншої країни, вивчення осно вних параметрів ринків, їх можливостей та
особливостей); інтегративність (здатність швидко поєднуватися із внутрішніми
чинниками, знаходячи спільні засади функціонування і формуючи таким чином
єдині засади розвитку); адаптивність (пристосування до умов кон кретного
середовища, зважаючи на наявний досвід та значний ресурсний потенціал);
варіативність (набуття різних форм та нових особливостей відповідно до
конкретних реалій та вимог соціально -економічного розвитку певної території);
неконфліктність (як правило, зовнішні впливи не визначаються високим рівнем
конфліктності, а намагаються знайти порозуміння із структурами різних рівнів
країни-реципієнта).

Реципієнтоспроможність передбачає можливості території прийняти
зовнішній вплив та адаптувати його до внутріш ніх особливостей. Зміст терміна
глобалізованість полягає в тому, що він характеризує рівень взаємодій між
ендогенним і екзогенним середовищем на основі залученості першого до
зовнішніх сфер розвитку, що визначається на основі параметрів акумуляції
зовнішніх ефектів у межах держави та її територіальних складових. Акумуляція
в цьому випадку передбачає зосередження екзогенних факторів на конкретній
території, яка відіграє роль реципієнта подібних впливів.

Значна кількість процесів, яка розвиваються у наслідко вому полі
глобалізованості, можуть зумовлювати реальні або потенційні зміни показників
розвитку, їх коригування. Для коригування вирішальне значення має вплив,
функціонування якого здатне привести до певних трансформацій. Зважаючи на
специфіку дослідження,  увага акцентується на впливах, які є зовнішніми за
походженням. Як один з елементів коригування пропонується розглядати
потенціал глобального впливу. На відміну від глобалізованості, потенціал
глобального впливу формує уявлення про вірогідний рівень вплив у світових
процесів на внутрішні системи (фінансову, економічну, соціальну, екологічну).
Якщо процеси глобалізації зосереджують свій потенціал у межах держави або її
регіонів, то глобальний вплив є похідним процесом і передбачає вже виявлення
кількісних параметрів внутрішньої системи, що стали можливими внаслідок
ендогенних впливів. Таким чином, він формує уявлення про ступінь взаємодії
внутрішнього середовища і зовнішніх процесів.

Можливості прояву взаємодії національної і світової економіки та її
особливості (інтенсивність, ефективність, глибина інкорпорації) залежать від
періоду, протягом якого відбуваються ці явища. Якщо він є стабільним, то вони
будуть послідовними, пов’язаними між собою ознаками, а у випадку збурень,
криз носять зовсім інший характер. На нашу думку, особливості трансформації
національного господарства під впливом світових процесів можуть бути
визначені в контексті двох головних хронологічних періодів – сталого
(некризового) та кризового. Необхідно зазначити, що період сталих
характеристик включає як докризовий, так і після кризовий етапи. Стосовно
національної економіки, то належність її розвитку до одного або іншого
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періоду розглядається в контексті екзогенної генерації впливів. Відповідно,
береться до уваги тільки та криз овість, яка генерована екзогенними діями.
Головними особливостями сталого періоду розвитку є наступні: підвищення
рівня відкритості соціально -економічної системи, лібералізація
зовнішньоекономічних контактів, значна лояльність до присутності іноземних
суб’єктів в соціально-економічному просторі країни та ін. (табл. 1).

Таблиця 1

Особливості взаємодії національної економіки та зовнішнього середовища в
докризовий період

Особливість Зміст
Підвищення
рівня відкритості
соціально-економічної
системи

Відкритість, що розглядається як один з головних здобутків
прогресивного і вільного розвитку, сприяє інтенсифікації відносин
між державою та зовнішніми суб’єктами різного спрямування. Вона
створює можливості для встановлення різних обмінів, контактів,
відносин між державою та  зовнішнім світом. У докризовий період
відбулося формування базового рівня відкритості держави та
визначення її основних характеристик; хоча надалі ці ознаки
змінювалися відповідно до особливостей розвитку

Лібералізація
зовнішньоекономічних
контактів

Зі здобуттям незалежності держави відбуваються зміни в її
зовнішньоекономічній сфері. Відкрилися нові можливості для
налагодження контактів з іноземними партнерами, обміну досвідом,
здобутками тощо, проти яких держава в цілому не заперечувала. На
цей період припадає формування основних рис і особливостей
зовнішньоекономічних відносин, визначення їхніх пріоритетів,
структури, географічного спрямування

Значний ступінь
лояльності до
присутності
іноземних суб’єктів у
соціально-
економічному
просторі країни

Спостерігається значна лояльність з боку влади до діяльності
структур зовнішнього походження в межах соціально -економічного
простору держави. Дотримуючись ліберальних концепцій побудови
відносин, вітчизняна влада надала значні можливості для ведення
бізнесу такими структурами, їхнього успішного фу нкціонування в
межах країни, проникнення в різні сфери державного розвитку. Як
наслідок цього, значна кількість подібних структур порівняно
безперешкодно інтегрується в соціально -економічну систему
держави та успішно функціонує в ній

Тенденції зростання
макроекономічних
показників
зовнішнього
формування

Експортно-імпортні операції, прямі іноземні інвестиції, міграція
населення та інші показники, які характеризують розвиток контактів
із зовнішнім середовищем, протягом цьо го періоду мали тенденцію
до зростання, що призводило до акум уляції зовнішніх ефектів у
межах держави. Наявність таких тенденцій є наслідком як
лояльності до присутності іноземних суб’єктів, підвищення рівня
відкритості, так і лібералізації зовнішньоеконом ічних відносин

Відсутність
практичного досвіду
щодо зовнішніх
ризиків та
можливостей їхньої
дії на державу

Протягом перших років незалежності держава не мала достатнього
досвіду щодо екзогенних ризиків, а уявлення про них було явно
зменшене. Криза 1997 р.  не завдала суттєвих утрат вітчизняній
економіці, яка на той час не була значно інте грованою у світову.
Після кризи 2007 р. та її наслідків для держави уявлення про
потенціал зовнішніх ризиків змінилося, почали розроблятися
документи, які сприяли мінімізац ії впливу дій

Період 1991–2007 рр. можна вважати порівняно безкризовим для
України, адже світова криза 1997 р. не мала значного негативного впливу на
державу. В цьому контексті необхідно зазначити, що соціально -економічна
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система держави перебувала в умовах кризи особливо протягом першого
десятиліття незалежності (здебільшого внутрішньої за своїм походженням),
тому кожний потужний зовнішній вплив тільки погіршував наявні внутрішні
проблеми.

На 2007–2010 роки припадає пік світової фінансово -економічної кризи
(табл. 2). Криза 2007 р. довела, що не можна ігнорувати вплив зовнішніх
факторів, оскільки це може призвести до зрушень в економіці. Щоправда,
можливість прояву цих явищ значною мірою залежить від внутрішніх
особливостей розвитку.

Таблиця 2

Особливості взаємодії національної економіки та зовнішнього сер едовища у
кризовий період

Особливість Зміст
Розгляд зовнішніх впливів як
реального джерела загроз для
розвитку держави

Як правило, прояв кризи значно посилює загрозливий
характер усіх зовнішніх впливі в, які можуть реалізувати свій
потенціал щодо держави. На власному прикладі або в інших
країна органи влади вже не ставляться так легковажно до
реалізації зовнішніх відносин, ураховують усі можливі
переваги і недоліки. Але така підвищена увага з кожним
роком зменшується аж до настання нової кризи

Зменшення впливу попередніх
тенденцій (зростання рівня
відкритості, лібералізація
зовнішньоекономічних
контактів, лояльність до
присутності іноземних
суб’єктів та ін.) на розвиток
вітчизняної економіки

Кризові явища, спричинені екзогенними ефектами,
значно зменшують ейфорію від стрімкого розвитку
зовнішньоекономічних операцій та контактів із зарубіжними
партнерами. Як наслідок, активність зовнішніх контактів
їхній вплив на перебіг процесів у межах держави
зменшуються. Основні акценти спрямовуються на пошук
внутрішніх можливостей підтримки власного розвитку, що
може надати державі додаткові переваги
конкурентоспроможності.

Зменшення орієнтації на
закордонного виробника
товарів і послуг на користь
власних підприємств

У процесі розвитку кризи ризикованою є надія на
збереження сталого зовнішнього постачання в країну
товарів і послуг. Можливе зменшення як асортименту
продукції, так і повна призупинка її постачання. Якщо
йдеться про  стратегічну сировину, то це є прямою  загрозою
стабільності держави. Реальний шлях виходу із ситуації –
орієнтація на власного виробника

Проведення більш виваженої
зовнішньої політики

Основні засади зовнішньої політики зазнають значного
корегування в бік побудови більш стабільних відносин зі
світовою спільнотою. Розробляються підходи до
формування захисних механізмів на випадок повторення
кризових явищ, альтернативні шляхи реалізації зовнішніх
відносин. Контакти здійснюються тільки з надійними
партнерами. Ризиковані операції, сумнівні угоди н е
розглядаються

Зовнішній простір є головним
генератором несприятливих
ефектів для внутрішнього
середовища держави

Як свідчать останні світові кризи, для України вони
формуються у зовнішньому просторі, котрий є джерелом
нестабільності. Усі контакти і кана ли для держави із
зовнішнім простором, таким чином, підпадають під загрозу
дії несприятливих ефектів. Внутрішні суб’єкти намагаються
максимально зменшити взаємодію із цим простором як засіб
уникнення значних втрат



Економіка природокористування і о хорони довкілля

12

Цілком очевидно, що кризовий період внос ить багато негативних ознак у
розвиток української соціально -економічної системи. Зокрема, відбуваються
суттєві зміни функціональних, галузевих, просторових ознак, що ставить під
загрозу розвиток внутрішнього простору в цілому.

Як показали проведені дослі дження, основні параметри розвитку
соціально-економічної системи України залежать від впливу зовнішніх
факторів, тому вона змушена в міру своїх можливостей використовувати або
нівелювати дію світогосподарських процесів. Прояв останніх відбувається і в
територіальному вимірі, зважаючи на те, що просторовий розвиток держави на
різних рівнях виявився надзвичайно чутливим до змін у світовому середовищі і
відбувається в контексті постіндустріального глобального сценарію. На
сучасному етапі основні напрями розвитку регіонів значною мірою
визначаються вибірковим впливом зовнішніх процесів і формуються залежно
від світової кон’юнктури, тенд енцій розвитку товарних і фінансових ринків
тощо.

Основними умовами впливу глобального середовища на національне
господарство і спричинених ним трансформацій є наступні: високий показник
відкритості національної системи, масштабний вплив зовнішніх факторів,
значна мотивація внутрішніх суб’єктів господарювання до налагодження
контактів із зовнішніми аналогічними суб’єктами, державн а підтримка
реалізації політики взаємодії внутрішнього і зовнішнього середовища,
компліментарність середовищ та ін. Наявність таких умов є своєрідним шляхом
взаємодії внутрішнього і зовнішнього середовища та прояву екзогенних впливів
щодо національного господарства. Як показав проведений SWОТ -аналіз, при
концентрації зазначених умов у межах складових середовища трансформації,
його окремі компоненти визначаються більшими можливостями зміни своїх
характеристик (геополітичні і геоекономічні параметри, фінансов ий розвиток)
серед інших, що пов’язано з їхньою сприйнятливістю зовнішніх впливів.

Визначено, що рівень прояву взаємодій у межах систем національної
економіки і зовнішніми процесами залежить від особливостей внутрішнього
походження, які формують сферу дія льності. Під впливом цих особливостей
розвиваються відносини між внутрішнім і зовнішнім середовищем. Зважаючи
на ендогенні передумови для реалізації потенціалу екзогенних впливів, із
останніми пов’язуються несприятливі явища для розвитку систем, які
становлять суттєву загрозу національній економіці. Аналіз логічних схем
реалізації потенціалу екзогенних впливів виявив досить варіативну логіку
розкриття власного потенціалу в межах внутрішніх систем. Значною мірою
остаточний наслідок впливу залежить від компле ксу особливостей, поточних
факторів цього процесу. Основні результати, що розглядалися, переважно
концентрувалися у площині мо жливих загроз, які вони здатні спричинити.
Наприклад, запозичення зовнішніх кредитних ресурсів на рівні держави може
призвести до посилення її залежності від іноземних кредиторів та зменшення
можливості проводити незалежну п олітику; присутність іноземних фінансових
установ на внутрішньому ринку – до зміни територіальної і галузевої структур
фінансових ринків держави і регіонів; перех ід у власність іноземних структур
внутрішніх рентабельних суб’єктів – монополізацію окремих виробництв і
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галузей. Для економічної системи надх одження імпортних товарів на
внутрішній ринок призводить до імпортозаміще ння української продукції;
залежність від постачання енергоресурсів – до залежності від політики
іноземних держав щодо надходження стратегічних ресурсів, показники якої
впливають на особливості виробництва та інших процесів; зо внішнє
фінансування програм інноваційного розвитку – до надмірної орієнтації на
зовнішні фінансові ресурси, складність контролю і використання результатів
досліджень. Для соціальної системи прибуття до України мігрантів з інших
держав спричиняє формування надмірної конкуренції на ринку праці держави
(та в межах інших сфер діяльності); поширення нових стандартів моралі,
культури, поведінки – трансформації базових поведінкових позицій розвитку
населення держави; надмірний інформаційний тиск на споживчому ринку –
зміну поведінки громадян, їхніх настроїв та мотивації. Стосовно ек ологічної
системи небезпечним є ризик транскордонного перенесення забруднюючих
речовин, що може призвести до забруднення навколишнього середовища
шкідливими речовинами, порушення природних екосистем; використання
внутрішніх природних ресурсів зовнішніми су б’єктами – до надмірної
експлуатації окремих елементів середовища тощо.

Крім того, можливе формування і позитивних наслідків: задоволення
потреб національної економіки в необхідних ресурсах, покращення ситуації в
напрямах, які потребують цих ресурсів, вик ористання іноземного досвіду
тощо). Таким чином, чітко простежується дуалістичний підхід до розкриття
потенціалу екзогенних впливів стосовно систем України та її складових: разом
із загрозами варто враховувати і позитивні ефекти. Головне питання полягає в
тому наскільки переважить перший (загрози) або другий (можливості) напрям
впливу на системи держави та які будуть наслідки цих процесів.

Оцінка кількісних і якісних параметрів розвитку національної економ іки
в контексті глобальних процесів здійснювалася на  основі використання
коефіцієнтів глобалізованості, потенціалу глобального впливу, співвідношень
фактичних значень показників до порогових та ін. інструментів. Оцінка
здійснювалася за 2000, 2005, 2009, 2010 і 2011 роки (експертна оцінка).

Для розрахунку коефіцієнтів глобалізованості та потенціалу глобальн ого
впливу використовувалися показники в межах фінансової, економічної,
соціальної систем. Зокрема, для фінансової системи: ВДВ загалом і на одну
особу; ПІІ всього і на одну особу; ПІІ у фінансову діяльніс ть і на одну особу;
кількість підприємств, які освоїли ПІІ; вимоги банків за кредитами, наданими в
економіку України, в іноземній валюті всього та на одну особу; довгострокові
кредити, надані банками в іноземній валюті; економічної: ВДВ усього і на одну
особу; обсяг експорту всього і на одну особу; кількість підприємств, які
здійснювали експортні операції; обсяг імпорту всього і на одну особу; кількість
підприємств, які здійснювали імпортні операції; прямі іноземні інвестиції в
галузі реального сектору; фін ансування інноваційної діяльності за рахунок
коштів іноземних інвесторів; соціальної: кількість наявного населення;
прибулих усього і на 1 тис. населення; кількість вибулих усього і на 1 тис.
населення; ПІІ у соціальну сф еру (охорона здоров’я, комунальні т а
індивідуальні послуги, діяльність у сфері культури та спорту); користувачі
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мережі Інтернет; кількість готелів та місць для тимчасового проживання;
кількість номерів у готелях та місцях для тимчасов ого проживання; кількість
іноземних туристів, обслуговани х туроператорами і турагентами України.
Процедура розрахунку коефіцієнтів глобалізованості та потенціалу глобального
впливу наступна: перший етап – обчислення коефіцієнтів для окремих систем,
які беруться для оцінки (фінансової, економічної, соц іальної), другий –
формування узагальнюючого показника, що дає уявлення про кількісний вимір
досліджуваних процесів. Розрахунок коефіцієнта глобалізов аності базується на
процедурах нормування статистичних значень за кожним п оказником та їх
співвідношенні до коригуючи х індексів, що дають змогу врах увати як вагу
кожного показника, так і часові особливості процесів оцінки. Ко ефіцієнт
потенціалу глобального впливу ґрунтується на параметрах коефіцієнта
глобалізованості з урахуванням індексу потенціалу глобального впливу.

Крім того, з метою якісних характеристик розвитку національної
економіки в контексті глобальних процесів проведено оцінку 15 співвідношень
фактичних значень до порогових, що дало змогу визначити параметри
безпечності розвитку.

Оцінка проводилася за наступними значеннями. Фінансова система: ВРП
на одну особу відносно середнього значення Польщі (порогове значення  50%
(0,5) від польського); обсяг прямих іноземних інвестицій, % від ВРП ( порогове
значення > 5 %); прямі іноземні інвестиції на одну особу (порог ове значення
> 500 дол. США = 100%); відношення прямих іноземних інвестицій до доходів
місцевих бюджетів (порогове значення  1,0); відношення обсягів кредитів,
наданими банками в іноземній валюті, до загального обсягу кредитування
(порогове значення < 50%). Економічна система: обсяг експорту, % від ВРП
(порогове значення  50 %); обсяг імпорту, % від ВРП (порогове значення  50
%); коефіцієнт покриття імпорту експортом (порогове значення > 1,0);
коефіцієнт покриття імпорту експортом із країнами Європи (пор огове значення
> 1,0); питома вага провідної країни-партнера в загальному обсязі імпорту
товарів (порогове значення  30%). Соціальна система: природний приріст
населення по відношенню до країн ЄС (порогове значення  50% (0,5) від
європейського); середньомісячна заробітна плата проти показника Польщі
(порогове значення  50% (0,5) від польського); рівень безробіття по
відношенню до країн ЄС (пор огове значення  1,0); відношення кількості
вибулих до прибулих: міждержавна міграція (порогове значення 1,0);
відношення кількості прибулих (міждержавна міграція) до постійного
населення (порогове  значення  1%).

На основі оцінки параметрів глобалізованості систем національної
економіки встановлено, що відповідний коефіцієнт мав коливальні
тенденції розвитку, зумовлені чергуванням сталих періодів із кризовими .
Протягом досліджуваних років оцінки найвищі показники глобалізованості для
України зафіксовані у 2005 р. (0,4551), а найменші – 2000 р. (0,3662). У 2009 р.,
логічно припустивши пролонгації сформованих тенденці й, можливо було
очікувати найвище значення за всі роки, однак світові кризові явища
скорегували коефіцієнта на рівні 0,3838 (рис. 2). Згідно з експертною оцінкою,
2010 р. цей показник локалізується на рівні 0,3696; 2011 р. – 0, 3554.



Економіка природокористування і о хорони довкілля

15

0 ,3 6 6 2
0 ,4 1 1 2

0 ,4 5 5 1 0 ,4 5 1 5

0 ,3 8 3 8

0 ,4 6 8 7

0 ,3 6 9 6

0 ,4 7 2 1

0 ,3 5 5 4

0 ,4 7 5 5

0

0 ,1

0 ,2

0 ,3

0 ,4

0 ,5

2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1

К о е ф іц ієн т
гл о б а л із о ва н о с ті

К о е ф іц ієн т
п о те н ц іа л у
гл о б а л ь н о го  вп л и ву

Рис. 2. Динаміка зміни коефіцієнтів глобалізованості та потенціалу глобального
впливу для України протягом 2000 –2011 рр.

На основі розрахованих коефіцієнтів здійснено групування регіонів за
рівнем глобалізованості. Групу з найвищими і високими значеннями переважно
формують регіони з аналогічним рівнем розвитку, решта належать до груп
середніх, прийнятних і низьких значень (табл. 3). Належність регіону до
конкретної групи зумовлює і відповідний градієнт ризику від впливу зовнішніх
процесів. Найбільш інтенсивна взаємодія внутр ішнього та зовнішнього
простору відбувається в межах фінансової системи, яку екзогенні впливи
обрали як найкраще місце для акумуляції власного ресурсного потенціалу. На
відміну від фінансової системи, соціальне середовище є найменш привабливим
для зовнішніх процесів.

Таблиця 3
Групування регіонів України за рівнем глобалізованості

Параметри в межах
групи

Гру-
па Регіон, область

min. max. aver.

Відно-
шення
aver.

групи до
значення
держави

Характеристика групи

I

М. Київ,
Дніпропетровська,
Донецька, Одеська,
Харківська, Львівська,
Запорізька, АРК 0,1966 0,9063 0,5514 0,1677

Група найвищого рівня глобалізованості,
регіони якої визначаються найб ільшою
пріоритетністю за спрямуванням
зовнішніх впливів і стабільно нал ежать
до сфери інтересів іноземних суб’єкті в

II Луганська, Київська,
Миколаївська

0,1446 0,1690 0,1568 -0,2270

Група високого рівня глобалізованості,
регіони якої визначаються значною
пріоритетністю за спрямуванням
зовнішніх впливів і стабільно належать
до сфери інтересів іноземних суб’єктів

III
Полтавська,
Херсонська,
Закарпатська,
м. Севастополь 0,0890 0,1159 0,1025 -0,2813

Група середнього рівня глобалізованості,
регіони якої визначаються ваг омою
пріоритетністю за спрямуванням
зовнішніх впливів і переважно нал ежать
до сфери інтересів іноземних суб’єктів

IV

Вінницька, Івано-
Франківська, Волинська,
Чернігівська, Черкаська,
Сумська, Хмельницька,
Житомирська,
Рівненська 0,0526 0,0747 0,0637 -0,3201

Група прийнятного рівня
глобалізованості, регіони якої
визначаються  задовільною
пріоритетністю за спрямуванням
зовнішніх впливів і можуть належати до
сфери інтересів іноземних суб’єктів

V
Чернівецька,
Тернопільська,
Кіровоградська

0,0343 0,0362 0,0353 -0,3485

Група низького рівня глобалізованості,
регіони якої визначаються найнижчою
пріоритетністю за спрямуванням
зовнішніх впливів і здебільшого не
характеризуються суттєвою належн істю
до сфери інтересів іноземних суб’єктів
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Коефіцієнт потенціалу глобального впливу для держави протягом
років оцінки мав сталі тенденції зростання, що свідчить про значний
потенціал корекції глобального середовища на внутрішні системи.
Найменше значення коефіцієнта зафіксовано 2000 р. (0, 4112), яке щорічно
зростало (2005 р. – 0, 4515; 2009 і значення. Одним з них є низький рівень
розвитку внутрішніх систем, що в підсумку і формує аналогічні значення для
національної економіки загалом. За експертною оцінкою, 2010 р. коефіцієнт
становить 0,4721; 2011 р. – 0,4755.

Найбільший глобальний вплив зовнішні процеси здійснювали на
соціальну систему, менший – на економічну та фінансову. Перша найбільшою
мірою знаходиться у площині впливу глобальних процесів, а також ризиків і
загроз, які вони зумовлюють. Подібно до глобалізованості, адміністративні
одиниці з високим рівнем розвитку локалізуються в межах аналогічних груп за
глобальним впливом (табл. 4).

Таблиця 4

Групування регіонів України за рівнем потенціалу глобального впливу

Параметри в межах групи
№

гру-
пи

Регіон, область min. max. aver.

Відно-
шення

aver. групи
до значення

держави

Характеристика групи

I

М. Київ,
Дніпропетровська,
Одеська, Донецька,
Харківська,
Львівська, АР К

0,3899 0,9000 0,6449 +0,1762

Група найвищого рівня потенц іалу
глобального впливу, регіони якої
визначаються найбільшими
параметрами впливу зовнішніх
процесів на внутрішню систему

II

Запорізька,
Закарпатська,
Київська,
Миколаївська,
Волинська,
Херсонська,
м. Севастополь

0,2630 0,3651 0,3141 -0,1547

Група високого рівня потенці алу
глобального впливу, регіони якої
визначаються значними параметрами
впливу зовнішніх процесів на
внутрішню систему

III

Полтавська, Івано-
Франківська,
Луганська,
Рівненська,
Чернівецька,
Чернігівська,
Вінницька,
Черкаська

0,1764 0,2434 0,2099 -0,2588

Група середнього рівня потенц іалу
глобального впливу, регіони якої
визначаються вагомими параметрами
впливу зовнішніх процесів на
внутрішню систему

IV
Хмельницька,
Сумська,
Житомирська

0,1183 0,1571 0,1377 -0,3310

Група прийнятного рівня потенціалу
глобального впливу, регіони якої
визначаються задовільними
параметрами впливу зовнішніх
процесів на внутрішню систему

V Кіровоградська,
Тернопільська 0,0800 0,1176 0,0988 -0,3700

Група низького рівня потенціалу
глобального  впливу, регіони якої
визначаються найнижчими
параметрами впливу зовнішніх
процесів на внутрішню  систему

Згідно з розрахунками, значна кількість фактичних показників впливу
процесів екзогенного походження та внутрішнього фінансового середовища на
загальнодержавному рівні, як правило, не відповідають своїм пороговим
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значенням. Фінансова система, розвиваючись, не відзначалася вагомою
орієнтацією на встановлені вимоги. В економіці спостерігається значна
невідповідність фактичних значень і порогових для держави та її складових.
Однак зазначені явища не мають таких несприятливих ознак, як для фінансової
системи, де зафіксована надмірна кількість випадків критичної не відповідності.
Для економічної системи на рівні держави жодне співвідношення не
визначалося критичною невідповідністю, а загальна чисельність останніх
менша, ніж у фінансовій сфері. Це свідчить насамперед про більш коректний
вплив зовнішніх процесів на роз виток економічної системи держави та її
складових порівняно із фінанс овою. Соціальне середовище на
загальнодержавному рівні виділяється існува нням суттєвої невідповідності між
досліджуваними показниками, обумовленої  як відносно низькими параметрами
розвитку внутрішньої соціальної системи, так і високими пороговими
значеннями, на які ця система орієнтується. Поз итивним фактором є відсутність
надмірної кількості випадків критичної невідп овідності фактичних значень і
порогових.

У соціальній системі порівняно  з фінансовою кількість випадків
критичної невідповідності є меншою. Сприятливою рисою є також відсутність
такої на державному рівні. В екологічній системі загальнодержавного рівня цей
показник є суттєвим, що порівняно обумовлюється як низькими параметрами
розвитку внутрішньої системи, так і великими пороговими значеннями, на які
вона орієнтується.

Управління розвитком національної економіки розглядається як елемент
структурно-компліментарного підходу до забезпечення ендогенного
функціонування. Його зміст полягає в тому, що сталий економічний розвиток
під впливом глобальних процесів досягається на основі реалізації системи
заходів щодо визначення базових напрямів дії, стратегічних пріоритетів та
інструментів регулювання. Таким чином, підхід передбачає врахув ання двох
елементів – визначення параметрів впливів та засад управління (у межах
стратегічних пріоритетів та інструментів регулювання), що доповнюють один
одного.

Усі заходи у цій сфері повинні підпорядковуватися стратегічній меті –
забезпеченню сталого розвитку держави на основі ендогенних (національних)
орієнтирів (рис. 3).

Мета реалізується за такими пріоритетними напрямами: стабільність
розвитку держави в усіх її ключових напрямах (орієнтація на позакризовий
розвиток), який би був не кризовим за своїм змістом. Основні акценти слід
зосередити на тому, щоб мінімізувати вплив саме кризових явищ зовнішнього
спрямування, оскільки вони характеризуються значним несприятливим
потенціалом впливу; посилення і розширення ролі та функцій держави
(державних структур) у системі взаємодії із глобальними процесами, зокрема в
реагуванні, регулюванні, моніторингу, ресурсному забезпеченні та інших.
Якісна  й ефективна політика держави є запорукою можливості реагування на
прояви зовнішніх процесів. Крім того, у випадку контактів із зовнішнім світом
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необхідні і відповідні механізми реагування, які б дали змогу блокувати
несприятливий сценарій подій.

Рис. 3. Ієрархічна композиція стратегії забезпечення ефективного розвитку в
умовах глобалізації

Основні механізми регулювання конкретизуються в межах таких груп, як
політичні, економічні, адміністративні, правові, інформаційні, кожна яких
визначається власними змістовними ознаками, які їй характерні і формують
межі використання. Ураховуючи це, вони по винні відповідати періодам
розвитку глобальних впливів; реформування засад розвитку національної
економіки в сенсі посилення її якісних і кількісних показників, збалансування
основних пропорцій, модернізації, що дасть змогу державі зміцнити свій
потенціал, який формується з урахуванням багатьох складових і у свою чергу,
буде запорукою стійкості перед глобальними проявами. Таким чином,
реформування дасть змогу сформувати потужне внутрішнє середовище, яке
зможе відповідати на середовище зовнішнє; ефективне ви користання
сприятливих факторів і передумов розвитку, що дасть змогу певною мірою
компенсувати дефіцит окремих видів ресурсів; формування альтернативних,
варіативних стратегій розвитку, які б с итуативно орієнтували на зовнішній
напрям та його ресурси, (тоб то вибіркове ставлення до впливу: якщо він

Стратегічна мета: забезпечення сталого розвитку держави на основі
ендогенних (національних) орієнтирів з урахуванням внутрішніх і зовнішніх

переваг для зростання її конкурентоспроможності у глобальному в имірі

Напрями забезпечення: стабільність розвитку держави за всім а ключовими
напрямами (орієнтація на позакризовий розвиток); посилення і розширення ролі і

функцій держави (державних структур) у системі взаємодії з глобальними
процесами; реформування  засад розвитку національної економіки та інше

Завдання: удосконалення чинної законодавчої бази в галузі контактів і взаємодії із
глобальним середовищем; організація належної підтримки формування

стратегічного забезпечення; визначення механізмів раундування кризових явищ
тощо

Варіанти реалізації: I , II, III
(відповідно до пріоритетів

реалізації державної політики
та напрямів її розвитку)

Основні наслідки: залежно від
обраного варіанта реалізації

стратегії та його особливостей

СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕН ДЕНЦІЙ
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позитивний і дає переваги – формуються сприятливі умови для його залучення,
якщо несприятливий – він блокується).

Зважаючи на параметри розвитку національної економіки в умовах
глобальних процесів, доцільно розро бити комплекс заходів, які б їх
ураховували, а також створювали можливості їхнього регулювання. У зв’язку із
складністю завдання, підхід до його вирішення повинен бути системним з
використання більшості сценаріїв розвитку подій. У випадку відсутності чітки х
стратегічних пріоритетів ситуація у сфері взаємодії із глобальними процесами
переходить до розряду малокерованих, оскільки ні держава, ні інші суб’єкти не
мають чіткого уявлення щодо національних напрямів розвитку. Наслідком
цього є надмірна кількість сц енаріїв несприятливого характеру, які
реалізуються в Україні.

Важливою складовою у процесі прийняття стратегічних рішень є система
контролінгу, яка дає змогу відстежити процеси реалізації потенціалу
глобальних впливів. Вона повинна відповідати наступним в имогам:
адаптивність системи, адекватність моніторингу до поточних вимог і потреб,
функціональність, можливість трансформування, відповідне інформаційне
забезпечення, можливість перевірки управлінських дій, спрямованих на зміну
окремих показників розвитку,  відкритість для інформації.

Висновки та перспективи подальших досліджень.  Відкритість держави
значною мірою базується на явищі транспарентності кордонів і внутрішнього
простору. Завдяки механізму транспарентності глобальні процеси можуть
впливати на внутрішній простір держави, її політику, системи, ринки, розвиток
економічних суб’єктів та кожного громадянина. Крім того, транспарентність
визначається не меншим впливом  на зовнішні контакти держави, часто
формуючи їхні окремі риси. У зв’язку з цим держава пов инна адекватно
оцінювати можливості механізму транспарентності як щодо внутрішньої, так і
зовнішньої політики, а також характеристики її ро звитку. Транспарентність
відіграє важливу роль у реалізації потенціалу зовнішнього впливу, механізм
якого є багатокомпонентним і включає такі логічно -функціональні складові, як
зовнішній вплив, етап транспарентності, реципіє нтоспроможність внутрішніх
систем, ендогенний прояв зовнішніх процесів (гл обалізованість, потенціал
глобального впливу), що тісно взаємопов’язані зна чною мірою ґрунтуються на
характеристиках і наслідках кожної.

Можливості прояву взаємодії світової і національної економіки та її
особливості залежать від періоду, протягом якого відбуваються ці явища. На
нашу думку, особливості трансформації національного  господарства під
впливом світових процесів можна визначити в контексті двох головних
хронологічних періодів – сталого (некризового) та кризового. Належність
розвитку національної економіки до певного періоду розглядається залежно від
екзогенної генерації впливів. Ключовими умовами впливів глобального
середовища на національне господарство і трансформацій, спричинених ними
є: значна відкритість національної системи, масштабний вплив зовнішніх
факторів, суттєва мотивація внутрішніх суб’єктів господарювання д о
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налагодження контактів із зовнішніми аналогічними суб’єктами, державна
підтримка реалізації політики взаємодії внутрішнього і зовнішнього
середовища, компліментарність середовищ та інші.

Зовнішній вплив при взаємодії із внутрішньою системою може
реалізувати свій потенціал як позитивний ефект і негативний, що залежить від
комплексу чинників. Головне питання полягає в тому, наскільки переважить
перший (загрози) або другий (можливості) напрям впливу на системи держави
та які будуть наслідки  цих процесів.

На основі оцінки параметрів глобалізованості систем національної
економіки виявлено коливальні тенденції розвитку відповідного коефіцієнта,
які зумовлені чергуванням сталих періодів із кризовими. Найбільш інтенсивна
взаємодія внутрішнього та зовнішнього прос торів відбувається в межах
фінансової системи, яку екзогенні впливи обрали як найкраще місце для
акумуляції власного ресурсного потенціалу. На відміну від фінансової системи,
соціальне середовище є найменш привабливим для з овнішніх процесів.

Коефіцієнт потенціалу глобального впливу на державу протягом років
дослідження характеризувався сталою тенденцією зростання, що свідчить про
вагомий потенціал корекції глобального середовища стосовно внутрішніх
систем. Такий результат обумовлюється і сприятливими внут рішніми
факторами, які підсилили їх вагомість та значення зовнішніх впливів. Подібно
до глобалізованості, адміністративні одиниці з високим рівнем розвитку
локалізуються в межах аналогічних груп за глобальним впливом. Найбільший
вплив зовнішні процеси здійснювали на соціальну систему, яка, на відміну від
глобалізованості, найбільшою мірою підпадає під вплив глобальних процесів, а
також ризиків і загроз, які вони зумовлюють. Згідно з розрахунками, значна
кількість фактичних показників екзогенного походження стосовно внутрішніх
систем на загальнодержавному рівні, як правило, не відповідають своїм
пороговим значенням, що становить загрозу для національної економіки.

Управління розвитком національної економіки доцільно розглядати як
елемент структурно-компліментарного підходу до забезпечення ендогенного
функціонування, відповідно до якого сталий її розвиток в контексті впливу
глобальних процесів досягається на основі реалізації системи заходів щодо
визначення базових напрямів дії, стратегічних пріоритетів та інс трументів
регулювання.

Перспективи подальших досліджень полягають у наступному: розвитку
теоретичних підходів до вивчення взаємодій між ендо - та екзогенними
просторами, удосконаленні інструментарію оцінки взаємодій, пошуці підходів і
механізмів управління розвитком економіки відповідно до поточних показників
тощо.
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ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ НАФТОВИДОБУВАННЯ В  УКРАЇНІ

ECONOMIC PROBLEMS OF RESOURCE POTENTIAL USE IN UKRAINE
PETROLEUM

Розглянуто стан ресурсного забезпечення нафтовидобування в Україні. Показано, що
нарощування видобутку нафти на власній ресурсній базі мож ливе шляхом вирішення низки
економічних проблем, пов’язаних із збільшенням обсягів та ефективності
геологорозвідувальних робіт, оптимізацією фінансування, удосконаленням податкової та
законодавчої політики, трансформацій форм власності і на цій основі залучення, як
вітчизняних, так і зарубіжних інвестицій.

Ключові слова: ресурси, залишкові запаси нафти, геологорозвідувальні роботи,
фінансування, підвищення нафтовилучення, удосконалення оподаткування, трансформація
власності, інвестування.

The article presents the review of petroleum resources sta te in Ukraine. It is shown that
increasing oil production in its own resource base can be achieved by solution of a number of
economic problems associated with increased volume and effectiveness of geological survey works,
optimization of financing, improv ement of tax and legislative policy, transformation of ownership
and involvement of domestic and foreign investments on this basis.

Keywords: resources, residual oil reserves, geological survey works, financing, oil
extraction increase, taxation improvemen t, ownership transformation, investment.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Згідно з прогнозами фахівців,
питома частка вуглеводнів у світовому балансі виробництва та споживання
енергоносіїв збережеться на існуючому рівні щонайменше до 2050 року [1].
Вуглеводні в Україні також є основними енергоносіями, адже їхня частка в
балансі первинних енергоресурсів перевищує 40 % загального
енергоспоживання. Проте, незважаючи на їхні значні запаси, Україні вдається
протягом останніх років лише зберігати щорічний обсяг видобутку вуглеводнів
у середньому на рівні 4 млн т нафти з конденсатом та 18 –20 млрд м3 газу, що
відповідно дорівнює 10 і 20% від їх загального споживання [2]. Це створює для
держави, з виключно великою енергоємністю промисловості значні економічні
та політичні труднощі. Тому забезпеченість власною вуглеводневою
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