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Харківська національна академія міського господарства 
  
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЇЇ ЧЛЕНСТВА  
У СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ 
 

Аналізується можлива стратегія розвитку економіки України у глобалізованому 
світі. Особлива увага приділяється проблемі вступу її до СОТ як інституціональної ос-
нови інтеграції нашої країни у світову економічну систему. 
 

Важливою ознакою сучасного розвитку світового господарства є 
розгортання процесів глобалізації. Вони справляють суттєвий вплив не 
тільки на систему міжнародних економічних відносин, а й визначають 
тенденції розвитку національних економік. 

Питанням визначення стратегії розвитку економіки України в 
умовах глобалізації присвячені наукові праці таких вітчизняних еко-
номістів, як Д.Г.Лук’яненко, О.Г.Білорус, В.О.Голубєва, О.В.Зернець-
ка, М.Кармазина, С.М.Макуха [1-6] та ін. Але їхні праці не мали мож-
ливості аналізувати такий потужний чинник інтеграції України у сві-
тову економічну систему, як її вступ до Світової організації торгівлі. 
На наш погляд, при розгляді методологічних засад розробки стратегії 
розвитку національної економіки України важливо відокремити коло 
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питань, пов’язаних з присутністю нашої країни у СОТ. Актуальність 
теми посилюється ще й відомим фактом, що у 2006 р. світова спільно-
та визнала Україну країною з ринковою економікою. Це, безперечно, 
підвищує привабливість нашої країни для іноземних інвесторів. 
Останні потребують прозорості й стабільності інвестиційного законо-
давства. Вони бажають бути впевненими у захисті своїх капіталовкла-
день від можливих ризиків. 

Глобалізація згідно із загальновизнаним визначенням – це розши-
рення, поглиблення та прискорення  взаємозв’язків у світовому прос-
торі в усіх аспектах сучасного людського життя. Вона втілює ідею ін-
тегрованості країн у світове співтовариство та їх спільного розвитку. 

Україна відчула вплив глобалізації вже з перших кроків незалеж-
ності, коли її економіка та вся суспільна сфера стали відкритими для 
світу. Нові явища принесли країні нові можливості й перспективи. 
Розширився доступ до культурних, інтелектуальних і технологічних 
здобутків світового співтовариства. Комп’ютери та Інтернет, престиж-
ні і дорогі автомобілі, системи комунікації із зовнішнім світом, мобі-
льний зв'язок тощо, стали невід’ємними помічниками у повсякденному 
житті сучасного українця, зробили його значно більш функціональні-
шою і продуктивнішою людиною. Стає дедалі простіше зв’язуватися з 
партнерами в будь-яких куточках світу, швидше діставатися до іншого 
місця або отримувати свіжі новини одразу після тієї чи іншої події. 

Але, поряд з позитивними чинниками глобалізації, їй притаманні і 
певні проблеми та загрози. Ризики втрати національної ідентичності та 
культури малочисельних народів, прояви міжнародної злочинності, 
корупції, тероризму, порушення авторських прав на інтелектуальну і 
промислову власність, злочини в інформаційних мережах тощо – все 
це зворотній бік глобалізації. У міру розвитку технологічного й суспі-
льного прогресу негативні явища глобалізації поширюються швидше, 
а боротьба з ними потребує дедалі більших зусиль. 

Україна невпинно втягується в процес глобалізації. З одного боку, 
її шанси скористатися перевагами глобалізації зростають, але з іншого 
– вона стає відкритішою для нових загроз. До них Україна як молода 
держава не підготовлена і найчастіше – від них не захищена. 

У сучасній науці існує показник індексу глобалізації, який дозво-
ляє оцінити масштаб інтеграції будь-якої країни у світовий простір, а 
також кількісно оцінити позитивний і негативний вплив глобалізації на 
країни, які в неї занурюються. 

Наприклад, економічний вимір глобалізації країни знаходиться у 
прямій залежності від її політичної стабільності та наявності відпра-
цьованої законодавчої бази. Цей показник дуже чутливий до рівня до-
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віри інвесторів, до їхньої впевненості в тому, що вони зможуть отри-
мати прибуток від інвестицій. Обрахунок економічного виміру глоба-
лізації за 2005-2006 рр. швейцарським Інститутом дослідження бізнесу 
показав, що Україна перебуває на 82-му місці (з 123 досліджених кра-
їн) [7]. У процесі поширення глобалізації найрозвиненіші країни на-
рощують свої багатства, віддаляючись від країн, що розвиваються і до 
яких можна віднести нашу державу. Саме через економічну складову 
глобалізації збільшується відстань між країнами, що прискорює про-
цес наростання світової нерівності. 

За даними Світового банку, у 1973 р. розрив у прибутках між 
найбагатшими та найбіднішими країнами визначався співвідношенням 
44:1. Глобалізація дала можливість найбільшим ТНК скористатися 
потужнішими продуктивними силами. Як наслідок, на початку ХХІ ст. 
розрив у прибутках відповідних груп країн світу збільшився до спів-
відношення 72:1 [5, с.75].  

Ця тенденція вкрай загрозлива, з огляду на збільшення кількості 
конфліктів у світі, зростання корупції, тероризму, злочинності, зни-
ження доступної якісної освіти, погіршення екології та медичного за-
безпечення людей. 

Суспільний вимір глобалізації є фактором, який відображає міру 
інтегрованості пересічної людини, її родини, її життя та праці в міжна-
родні суспільні інститути. На практиці цей вимір оцінюється такими 
індикаторами, як інтенсивність персональних контактів людини  у ба-
нківській, телекомунікаційній та туристичній сферах з іншими країна-
ми, рівень розвитку міжнародного туризму, рівень охоплення людини 
засобами масової інформації та телекомунікації. Іноді додатково вра-
ховуються такі індикатори, як відсоток іноземних громадян у країні та 
рівень охоплення країни мережами міжнародної торгівлі. Україна за 
показником соціального виміру глобалізації посідає 66-те місце (із 
123-х), поступаючись лідерові (США) у 8 разів [7]. Критичною для 
України є та обставина, що впродовж останнього десятиліття у цій 
сфері практично не відбулося змін. Це повинно стати тривожним сиг-
налом для політикуму країн, виходячи з можливого наростання соціа-
льної напруги та незадоволення населення. 

Україна перебуває сьогодні на 4-му місці у світі за обсягами неле-
гальної міграції людей (4,2%). За коефіцієнтом свободи від корупції 
(2,3 за 10-бальною шкалою) та за обсягами відмивання грошей Україна 
входить до 30-ти найнепривабливіших країн світу [8]. 

Рівень незаконного використання інтелектуальної власності в 
Україні становить 91% в усіх сферах діяльності. За цим показником 
вона  на  4-му місці  в нижній  частині списку,  поступаючись Китаю –  
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95%, а також Росії та Індії – 93% [8]. 
В Україні загрозливо збільшується незаконне використання нар-

котиків. Україна все більше підпадає під ризики процесу, який визна-
чається як формування «глобального селища». Йдеться про інтеграцію 
національних культур у спільну світову, про монополізм продукції 
голлівудського кінематографа, про споживання на 90% західної музи-
ки молоддю планети тощо. Ці явища  породжують багато загроз, на-
самперед втрати невеликими націями  і народами власної мови. Дедалі 
більше глобальною світовою мовою стає англійська. З неї робляться 
найбільші запозичення різноманітної термінології практично до всіх 
інших мов світу. 

Англомовна термінологія заміщує або витісняє з національних 
мов та діалектів корінні слова чи вирази, що з часом призводить до 
створення нових лінгвістичних сполучень, які узаконюються. 

Політичний вимір глобалізації відбиває політичну вагу і вплив 
будь-якої країни на світові процеси і зміни. Відповідні показники до-
зволяють оцінювати масштаби розширення її участі в цих явищах. За-
значений вимір кількісно вимірюється з використанням таких індика-
торів, як членство країни у міжнародних організаціях і участь країни у 
місіях Ради Безпеки ООН. Іноді додатково залучаються  такі індикато-
ри, як кількість іноземних посольств у країні й кількість ратифікова-
них міжнародних угод. 

Політична глобалізація сприяє розвиткові країни через її автори-
тет і вплив на міжнародній арені, опосередковано і  повільніше, порів-
няно з економічною та соціальною глобалізацією, але в кінцевому під-
сумку – масштабніше. Україна у цьому рейтингу обіймає 38-ме місце, 
йдучи за Ганою і випереджаючи Уругвай [7]. 

Політична глобалізація супроводжується збільшенням нових за-
гроз, зокрема з боку міжнародного тероризму. Спостереження свідчать 
про те, що найбільш ізольовані країни, такі як Індія, Пакистан, Туреч-
чина, Саудівська Аравія, Колумбія – більш вразливіші до нього. 

 На ґрунті економічного, соціального та політичного вимірів гло-
балізації розраховується загальний індекс глобалізації. Тут Україні 
належить 64 місце, вона йде за Кенією, випереджаючи Перу. Україна 
майже у 2,4 рази глобалізується повільніше, ніж США, і в 1,2 рази – 
ніж Росія [7].  

Глобалізація як об’єктивне явище вимагає перегляду принципів 
управління як на національному, так і наднаціональному рівнях. Деякі 
дослідники вважають, що в нових умовах ідеологічні засади мають 
меншою мірою домінувати над принципами толерантності й прагмати-
зму на великих економічних просторах. Для здійснення такої політики 
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особливого значення набувають регулюючі функції авторитетних між-
народних організацій, у першу чергу ООН, СОТ, МВР, Світового бан-
ку, «великої вісімки», НАТО, ЄС, ЮНЕСКО, ЮНІДО, Всесвітньої ор-
ганізації із захисту інтелектуальної власності та інших. Водночас треба 
зазначити, що посилення тенденції безроздільного домінування полі-
тики цих організацій, які опікуються глобальними ринками, має певні 
недоліки. У сучасному світі існує багато організацій, котрі піклуються 
про забезпечення суспільних благ, зокрема збереження миру, охорону 
довкілля, захист прав людини, боротьбу з бідністю, розвиток охорони 
здоров’я, культури, освіти. Роль останніх з кожним роком зменшується 
у світовій економіці, їх фінансування скорочується. На ґрунті цих про-
тиріч останніми роками поширюються акції протесту проти глобаліза-
ції. Виникла потужна ідеологічна платформа антиглобалізму, незва-
жаючи на майже одностайне визнання того, що країни, ізольовані від 
міжнародних організацій – значно вразливіші перед загрозами глобалі-
зації. 

Антиглобалізм є сьогодні громадянським рухом. Відмежовую-
чись від проявів з його боку екстремізму, можна погодитися з твер-
дженням, що він виступає головним врівноважуючим фактором на 
користь неприйняття спрощеного домінування інтересів транснаціона-
льного капіталу над фундаментальними суспільними цінностями люд-
ства. Найкращим виходом із суперечливої ситуації є пошук таких 
шляхів, які сприяли б найповнішому використанню переваг глобаліза-
ції з одночасною мінімізацією її негативних наслідків.  

Інтегруючи свою економіку у світове господарство, Україна 
отримує певні вигоди, зокрема полегшення ведення бізнесу, поліп-
шення умов торгівлі й інвестування. Важливими критеріями щодо ін-
тегрування України в міжнародну економіку є: 

- стабільність інститутів, що гарантують демократію, верховенст-
во права, повагу до прав людини, повагу і захист національних мен-
шин; 

- наявність дієвої ринкової економіки і здатність витримати кон-
курентний тиск і дію ринкових сил у межах світової економіки. 

Якщо взяти до уваги європейський вектор інтеграції економіки 
України, тоді треба державі взяти на себе зобов’язання, що виплива-
ють з можливого членства в ЄС, включаючи суворе дотримання цілей 
політичного, економічного і валютного союзу. 

Після Другої світової війни багатосторонні обмеження  тарифів, 
як заходи сприяння лібералізації світової торгівлі, здійснювалися в 
межах Генеральної угоди з тарифів і торгівлі   (ГАТТ) – багатосторон-
ньої міжурядової угоди щодо принципів і правил міжнародної торгівлі, 
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підписаної 23-ма країнами у Женеві в 1947 р. Восьмий раунд перемо-
вин з проблем світової торгівлі розпочався в Уругваї у 1986 р. і завер-
шився створенням нового інституту під назвою «Світова організація 
торгівлі» (з 1995 р.). Зараз у цій організації перебуває 154 країни, 
включаючи Україну. Сфера діяльності СОТ охоплює більше 4/5 світо-
вої торгівлі. Для виконання загальних цілей і принципів під егідою 
СОТ постійно  проводяться переговори й консультації з метою проти-
стояння протекціонізму та сприянню усунення  тарифних і нетарифних 
обмежень . Цілі СОТ полягають у забезпеченні зростання торговельно-
го обміну товарами і послугами, скороченні тарифних і нетарифних 
обмежень у світовій торгівлі, а також у діяльності на основі принципу 
найбільшого сприяння. 

 Після вступу України до СОТ у 2008 р. очікується додаткове зро-
стання реального ВВП за рахунок додаткового збільшення експорту 
української продукції в обсязі 1,5 млрд. дол., а за сприятливих умов – 
до 4 млрд. дол. [7]. Це дасть змогу зменшити передусім втрати від ан-
тидемпінгових розслідувань, а також послабити тарифні та нетарифні 
бар’єри для експорту вітчизняної продукції на зовнішні ринки. 

  Світова організація торгівлі сьогодні – це правова та інституціо-
нальна основа міжнародних торговельних відносин, основними функ-
ціями якої є нагляд за виконанням багатосторонніх угод, оцінка торго-
вельної політики кожної країни-члена СОТ. Вона також є форумом для 
проведення багатосторонніх міжнародних торговельних переговорів . 

Членство в СОТ є привабливим для України ще й через те, що у 
рамках питань розвитку глобальної економіки ця організація здійснює 
співробітництво з іншими міжнародними організаціями та надає техні-
чну допомогу країнам, що розвиваються, найменш розвиненим краї-
нам і країнам з перехідною економікою.  

Україна має можливість претендувати на інвестиції транснаціона-
льних корпорацій, які зараз працюють у країнах Центральної та Схід-
ної Європи , що стали членами ЄС. Членство нашої держави в СОТ є 
фактором привабливості для залучення інвестицій цих корпорацій, 
оскільки членство в організації полегшить доступ продукції, що виро-
бляється в Україні, на ринки більше ніж 150-ти країн світу. Значним 
позитивом вступу України у СОТ є гармонізація законодавства нашої 
держави згідно з європейськими правовими нормами і правилами 
СОТ, а також оптимізація системи стандартизації і сертифікації, що 
прискорить створення прозорого і передбачуваного ділового середо-
вища в Україні. Вступ до СОТ обумовить загальне спрощення адмініс-
тративних процедур у цілому, що  безперечно  збільшить торговельний 
обіг між Україною і ЄС, сприятиме створенню  між ними  зони вільної  
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торгівлі. 
Привабливість членства України в СОТ посилюється  через те, що 

ця організація формує правила гри не тільки торговельно-економічної 
діяльності, а й інвестиційної, податкової, митної на глобальному рівні і 
суттєво впливає на правила економічного співробітництва . 

У базових експортно-орієнтованих галузях національної економі-
ки України очікує пожвавлення виробництва, матеріально-технічної та 
технологічної модернізації . Згідно з існуючими прогнозами, в резуль-
таті вступу України до СОТ експорт продукції металургійної промис-
ловості може зрости на 26%, продукції хімічної промисловості – на 
27% [7], і, крім того, зростатиме рівень зайнятості та експорту товарів і 
послуг, тому країни-члени СОТ мають значний потенціал для збіль-
шення обсягів торгівлі з Україною .   

Але головна з переваг України від вступу до СОТ – це підвищен-
ня рівня добробуту і стандартів життя її громадян. 
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