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Постановка проблеми. Розвиток глобальної еко-
номічної системи на етапі її переходу до екологічно 
орієнтованого функціонування висуває нові вимоги 
до всіх її складників. Екологічна детермінанта роз-
ширення міжнародної господарської співпраці набу-
ває суттєвого значення в контексті ускладнення 
взаємодії економічного, виробничого, торговель-
ного та природно-ресурсного потенціалу світового 
ринку. Причини цього слід убачати, насамперед,  
в неузгодженості розвитку виробничих та торговель-
них процесів із характеристиками та можливостями 
оточуючого природного середовища. Інтенсифіка-
ція виробничих потужностей із метою забезпечення 
зростаючого попиту на продукцію на міжнародних 
ринках, розвиток системи транспортного сполучення 
для перевезення вантажів, розширення форм та мето-
дів економічної співпраці між країнами світу, залу-
чення значної кількості подекуди вичерпних природ-

них ресурсів до процесів міжнародного виробництва, 
розподілу та споживання спричиняє, зокрема, 
погіршення екологічної ситуації в світі, призводить  
до виникнення регіональних та глобальних екологіч-
них криз. Суттєвим чинником впливу на глобальну 
екологічну систему виступає міжнародна торговельна 
взаємодія, що має прямий зв’язок із зазначеними 
процесами. Це актуалізує необхідність дослідження 
екологічного складника міжнародної торговель-
ної співпраці, обґрунтування векторів її розвитку  
у напрямі зниження деструктивного впливу на ото-
чуюче середовище з метою зміцнення відтворюваль-
ного потенціалу глобальної екологічної системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження екологічного складника процесу міжнародної 
торговельної співпраці знайшло відображення в нау-
кових працях таких зарубіжних учених як: Андер-
сон К., Дейлі Г., Есті Д., Ерліх П., Нордстром Х.,  
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Раушер М., Стівенс С., Уолтер І., Фарлей Дж., Хол-
дрен Дж. та ін. Обґрунтуванню екологізаційних 
аспектів розвитку міжнародних економічних, у тому 
числі торговельних, відносин присвячено дослі-
дження вітчизняних науковців, а саме: Андрєєвої Н., 
Веклич О., Данилишина Б., Купінець Л., Мель-
ника Л., Семенюка Е., Синякевича І., Туниці Ю., 
Харичкова С. та ін.

Проте недостатньо висвітленими залишаються 
питання взаємозв’язку міжнародної торговельної 
взаємодії та глобальної екологічної системи, визна-
чення сучасних напрямів розвитку екологічного 
складника торговельного співробітництва на міжна-
родному рівні.

Мета статті полягає в обґрунтуванні пріори-
тетних напрямів розвитку екологічного складника 
міжнародної торговельної взаємодії. Це передба-
чає визначення сутності та напрямів впливу еколо-
гічного складника на розвиток міжнародних торго-
вельних відносин, обґрунтування екологічних засад 
міжнародної торговельної діяльності та напрямів 
оптимізації взаємодії торговельного та екологічного 
потенціалу світового господарства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Торго-
вельне співробітництво між країнами світу історично 
є суттєвим складником розвитку господарської вза-
ємодії, важливим джерелом отримання прибутків. 
Разом із цим розширення світових торговельних пото-
ків спричиняє зростання забрудненості оточуючого 
середовища через низку причин, а саме: розвиток 
транспортних сполучень, зростання обсягів виробни-
цтва з метою забезпечення зростаючих потреб зовніш-
ніх ринків, намагання зниження витрат виробництва 
з метою підвищення рівня конкурентоспроможності 
з точки зору цінової політики, що не завжди пов’язане 
з використанням сировини та матеріалів відповід-
ної якості. Масштабність та інтенсивність міжнарод-
ної взаємодії у цій сфері на сучасному етапі розви-
тку глобалізованого економічного простору висуває 
на перший план питання екологічних засад торго-
вельної діяльності [1,  с. 28]. Йдеться передусім про 
таке. По-перше, зростання обсягів попиту та пропози-
ції на світовому ринку змушує виробників товарів та 
послуг функціонувати в умовах жорсткої конкуренції.  
З одного боку, це викликає необхідність використо-
вувати різноманітні методи та інструменти зниження 
виробничих витрат із метою оптимізації цінової полі-
тики, які часто пов’язані з перенесенням виробництва 
з розвинутих країн на територію країн, що розвива-
ються, із більш прийнятними торговельно-економіч-
ними умовами, що, своєю чергою, може становити 
певну загрозу для екологічної ситуації на локальному 
рівні. З іншого боку, така ситуація змушує шукати 
шляхи підвищення конкурентоспроможності за раху-
нок оптимізації якості продукції, виготовлення її  
з екологічно чистої сировини та з дотриманням еколо-
гізаційних засад виробництва. 

Важливе значення в цьому зв’язку мають умови 
виробництва, які різняться залежно від геополі-
тичного розташування країн, рівнів економічного 
розвитку, обсягів природно-ресурсних потенціалів, 
а також способів природокористування. До видів 
діяльності, які становлять підвищену екологічну 
небезпеку, відносять саме ті види виробничої діяль-
ності, які є найбільш прибутковими складовими 
частинами розвитку світової торгівлі. Це вимагає 
суттєвих змін у структурі виробництва, пошуку 
ресурсозберігаючих технологій його розширення 
з метою зменшення негативного навантаження на 
природне середовище [2, с. 81].

Крім того, важлива роль належить обмежен-
ням щодо перенесення забороненого на внутрішніх 
ринках розвинутих країн виробництва на терито-
рії держав із низьким рівнем економічного розви-
тку; забороні встановлення екологічних стандартів, 
що спричиняють зниження рівня конкурентоспро-
можності суб’єктів господарської діяльності в краї-
нах із високим рівнем витрат на природоохоронні 
заходи; необхідності сприяння реалізації положень 
міждержавних екологічних угод. Зміни умов вироб-
ництва здійснюють суттєвий вплив на розвиток тор-
говельних відносин та зміну економічних потреб на 
світовому ринку у напрямі екологізації всіх аспектів 
його функціонування.

По-друге, ускладнення екологічної ситуації в гло-
бальних масштабах стає причиною трансформації 
підходів до лібералізації торгівлі у напрямі відповід-
ності такої політики екологічним аспектам розвитку 
світового господарства. Лібералізація торгівлі пови-
нна супроводжуватися інвестиціями урядів країн 
в освіту, перекваліфікацію робочої сили, науково-
дослідну роботу, інфраструктуру, щоб дати насе-
ленню можливість використати нові можливості 
працевлаштування. Також уряд повинен дбати про 
захист найбіднішого населення та довкілля в процесі 
змін, спричинених лібералізацією торгівлі. У той 
час як для розвинутих країн основним питанням є 
забруднення біосфери, для країн, що розвиваються, 
суттєвого значення набуває проблема деградації і 
виснаження природних ресурсів [3].

По-третє, безперечна необхідність урахування еко-
логічного складника в процесі міжнародного торговель-
ного співробітництва сприяє розробці нових методів 
його здійснення. Зауважимо, що процес лібералізації 
торгівлі супроводжується не лише позитивним, але 
й негативним характером впливу на екологічну ситу-
ацію [4, с. 123]. Основними позитивними аспектами 
цього процесу слід уважати економічне зростання, 
наслідком якого є накопичення фінансових ресурсів, 
що можуть бути використані в процесі екологізації; 
зростання ефективності виробництва та нарощення кон-
курентного домінування на світовому ринку товарів та 
послуг; запровадження екологічних та інноваційних 
технологій, що мають позитивний економічний ефект 
одночасно для країн-експортерів та країн-імпортерів; 
розширення виробництва екологічних товарів і послуг; 
інтенсифікацію експорту екологічних інноваційних тех-
нологій. Разом із цим процес лібералізації супроводжу-
ється встановленням жорстких екологічних стандартів 
до імпортних товарів і використанням їх для національ-
ного виробництва; введенням жорстких екологічних 
стандартів; забороною торгівлі товарами, що не відпо-
відають екологічним стандартам і вимогам та виник-
ненням конфліктів під час реалізації міжнародних еко-
логічних домовленостей та угод. Майже всі розвинуті 
країни перед підписанням торговельної угоди проводять 
її екологічну оцінку. Наприклад, необхідність такої про-
цедури затверджена в США та Канаді. Таку практику 
доцільно перейняти країнам, що розвиваються. Своєю 
чергою, OECР працює над розробкою методології еко-
логічної оцінки угод з лібералізації торгівлі [5, с. 125].

По-четверте, екологізаційні аспекти міжнародного 
співробітництва у торговельній сфері знаходять свій 
прояв у розробці системи екологічного регулювання на 
національному та регіональному рівнях. Значна кіль-
кість країн нині застосовує заборону та обмеження на 
виробництво, продаж, використання екологічно небез-
печної продукції, імпорт технологій і товарів, які ста-
новлять загрозу здоров’ю населення та завдають шкоди 
навколишньому середовищу [6]. Вплив таких заходів на 
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міжнародні торговельні взаємозв’язки неоднозначний. 
З одного боку, це може призводити до обмеження між-
народної торгівлі шкідливими товарами, з іншого (якщо 
такі заходи застосовуються обмеженою кількістю країн), 
навпаки, – активізувати міжнародну торгівлю еколо-
гічно небезпечними товарами (збільшення постачань  
до країн, які не запровадили відповідних екологічних 
обмежень). Проте в обох випадках екологічні чинники 
зумовлюють диверсифікацію міжнародних економічних 
відносин, стимулюють пошук напрямів їх безпечного  
з точки зору екологічного складника розвитку [7].

Виробники продукції на світовому ринку змушені 
мінімізувати втрати від суперечливості процесу визна-
чення конкурентних переваг підприємств та оцінки 
конкурентоспроможності товарів з екологічними харак-
теристиками [8]. Серед факторів конкурентного успіху, 
які доцільно брати до уваги в процесі орієнтації вироб-
ництва на екологізаційні засади функціонування, слід 
виділити ставлення підприємства до охорони навколиш-
нього середовища, ресурсозбереження та екологічної 
безпеки; загальні природоохоронні цілі підприємства; 
врахування використання ним принципів запобігання 
забрудненню навколишнього середовища; мінімізацію 
негативних екологічних впливів продукції, реалізацію 
зобов’язань з дотримання екологічних стандартів, зако-
нів, регламентів, оцінки результативності екологічних 
дій, забезпечення безпечних для здоров’я умов праці  
та ін. [9, с. 18]. Із метою забезпечення екологічного 
добробуту регулювання доцільно здійснювати і на регі-
ональному рівні. Цей підхід досить дієвий у разі тран-
скордонного забруднення, спільних природних ресур-
сів. Регіональний підхід є вигідним, коли країни мають 
приблизно однаковий рівень розвитку, оскільки тільки 
в такому разі можлива гармонізація стандартів між 
учасниками співпраці. Стандарти можуть стати спіль-
ними для певної групи країн, якщо існує їх транскор-
донна підтримка. Таким чином, підприємствам легше 
розвивати свою діяльність у певному регіоні.

Одним із шляхів інтенсифікації торговельної взаємо-
дії поряд із поліпшенням екологічного стану економіч-
них систем та природного середовища є впровадження 
в практику господарювання торговельних механізмів 
екологічного захисту. Торговельні механізми – це комп-
лекс взаємозв’язаних засобів впливу на фінансовий стан 
економічних суб’єктів, в основі яких лежать результати 
торговельних операцій. Такі механізми є досить дієвими 
за умови створення належного економічного, інституцій-
ного, фінансового та правового забезпечення. Широко 
використовуються також торговельні інструменти еколо-
гічного регулювання, тобто комплекс взаємопов’язаних 
засобів впливу на товаропотоки шляхом застосування 
методів прямого регулювання, економічного стимулю-
вання і створення соціальної орієнтації споживачів із 
метою екологічної трансформації економіки країни та 
окремих її господарських ланок. Інструменти економіч-
ного впливу на навколишнє середовище за природою 
впливу доцільно розділити на дві групи: інструменти, 
спрямовані на вилучення доходів, та інструменти, спря-
мовані на збільшення доходів. Найбільш ефективних 
результатів екологічної трансформації економіки, як 
правило, вдається досягти в разі оптимального поєд-
нання негативного (вилучення доходів) і позитивного 
(збільшення доходів) видів впливу [10, с. 28].

Слід зауважити, що економічні інструменти на 
зразок податку на забруднення збільшують вартість 
виробництва залежно від обсягів викидів: більше 
забруднюєш – більше платиш, тим самим забезпечу-
ють стимули до зниження викидів до рівня найбільш 
екологічно вигідного з економічної точки зору (у разі 
правильного розрахунку обсягу податку). Підприємства 

забруднюють до того рівня, коли податок за забруд-
нення починає перевищувати витрати, необхідні на 
його зниження. Однак у разі занадто низьких податків 
їм буде вигідніше сплатити податок, не знижуючи рівня 
забруднення, тому тягар нестиме довкілля. У разі надто 
високих стандартів тягар впаде на економіку. Підпри-
ємства сплачуватимуть кошти, не відповідні за роз-
мірами реальній ринковій вартості чистого довкілля  
на поточному рівні економічного розвитку країн. 

Саме для визначення ринкової вартості природи 
використовують аналіз затрат та виграшу, метою якого 
є знаходження оптимальної точки ефективності, де гра-
ничні витрати на контроль деградації довкілля будуть 
дорівнювати граничній вигоді. Характеристики природ-
них ресурсів, які, на нашу думку, варто враховувати 
у підрахунку їх «сталої» вартості: поточна ринкова ціна; 
здатність ресурсу до відновлення; стійкість екосистеми; 
вартість альтернативного використання ресурсу; куль-
турна вартість; наукова вартість; рекреаційна вартість. 

По-п’яте, розуміння всіма суб’єктами світового 
ринку необхідності врахування екологічного склад-
ника в процесі міжнародної торговельної взаємодії 
знаходить свій прояв у діяльності міжнародних орга-
нізацій, у тому числі Світової організації торгівлі. 
Ефективне забезпечення екологічної безпечності тор-
гівлі повинно відбуватися в рамках цієї організації, 
оскільки коли одна країна одноосібно впроваджує 
екологічні обмеження, вона часто зазнає економіч-
них збитків. Коли таке впровадження відбувається 
гармонійно з іншими країнами, витрат можна уник-
нути. Співпраця в рамках Світової організації тор-
гівлі є доцільною для держав світу, оскільки допо-
магає їм зменшити невизначеність у міжнародній 
торгівлі. Ця організація є спільною взаємовигідною 
системою, у рамках якої країни погоджуються дотри-
муватися взаємних правил і зобов’язань. Проте існує 
можливість виграти за рахунок іншої сторони, знай-
шовши спосіб захисту національного виробника, що 
формує суперечності взаємодії екологізаційного чин-
ника та розвитку світової торгівлі. Ним може висту-
пати введення екологічних норм і обмежень. З іншого 
боку, окремі норми світової організації торгівлі 
зобов’язують країни сприяти деградації довкілля, 
забезпечуючи ринок для товарів, виготовлених еколо-
гічно шкідливим способом.

Основними напрямами подолання таких супереч-
ностей можуть стати такі: заборона торгівлі певними 
видами товарів; урахування екологічної шкоди в ціні 
на світовому ринку; сертифікація товарів за місцем і 
способом виготовлення; створення ринку для еколо-
гічно безпечних товарів; безмитна торгівля природо-
зберігаючими технологіями; забезпечення оптималь-
ного розподілу глобального виробництва; зниження 
залежності в країнах із низьким рівнем економічного 
розвитку від експлуатації природних ресурсів за допо-
могою забезпечення їм доступу до світового ринку; 
спрямування прибутків від лібералізації торгівлі,  
у тому числі на захист довкілля, зокрема на компен-
сування шкоди від лібералізації; врахування різниці 
у порівняльній вартості природоохоронних заходів  
в розвинутих країнах і країнах, що розвиваються.

Слід підкреслити, що суттєвий вплив на між-
народні торговельні відносини здійснюють також 
природоохоронні заходи. Вони реалізуються відпо-
відно до чинних у різних країнах законів, регламен-
тів, стандартів якості навколишнього середовища та 
інших екологічних нормативів, які мають істотні від-
мінності. Крім того, відносний рівень природоохо-
ронних інвестицій і поточних витрат досить відчутно 
коливається в розрізі окремих країн. за інших тотож-
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них умов це знижує міжнародну конкурентоспромож-
ність товаровиробників у країнах із в відносно вищим 
рівнем природоохоронних витрат і, навпаки, підви-
щує конкурентоспроможність продукції тих країн, 
які мають нижчий рівень екологічних витрат.

Висновки. Екологічний складник є суттєвим чин-
ником розвитку міжнародної торговельної співп-
раці. Його врахування в діяльності суб’єктів світо-
вої торгівлі дасть змогу передусім узгодити цілі та 
принципи екологічної політики на національному, 
регіональному та глобальному рівнях розвитку тор-
говельних відносин; оптимізувати вплив еколо-
гічно-інноваційної політики на світову торгівлю,  
її структурну диверсифікацію, динаміку; забезпе-
чити реалізацію екологічних інтересів світової спіль-
ноти у процесі розвитку глобального торговельного 
співробітництва.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМ РОЗВИТКОМ ЄС*

Статтю присвячено оцінці тенденцій управління інфраструктурним розвитком ЄС. Визначено головні інфраструктурні  
сектори, управління якими здійснюється в межах спеціально розроблених спільних політик. Обґрунтовано залежність механізмів 
управління від впливу зовнішніх чинників. Установлено пріоритети сучасних спільних інфраструктурних проектів ЄС та особли-
вості їх фінансування. 
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Chernega O.B. THE EU INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT MANAGEMENT TRENDS AND PECULIARITIES
The article deals with the evaluation of the EU infrastructure development management trends. Infrastructure sectors, management 

of which is provided within the scope of specifically developed collaborative policies, are defined. Management mechanisms dependence 
on externalities is proved. Priorities of the EU modern infrastructure projects and peculiarities of their financing are established. 
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Постановка проблеми. Важливим чинником еко-
номічного зростання в епоху прискорення технологіч-
ного розвитку, формування глобальних виробничих 
мереж, посилення значення сфери послуг та інформа-
ційного забезпечення всіх процесів взаємодії економіч-
них та соціальних об’єктів становить відповідна інф-
раструктура. Як основа підтримки стійкості зв’язків, 

матеріальних та віртуальних процесів інфраструк-
тура визначає можливості суспільства накопичувати 
економічний потенціал та використовувати його для 
соціального розвитку. Сучасний стан глобальної та 
національних інфраструктур не задовольняє існуючі 
потреби промисловості, торгівлі, соціуму. Саме тому 
ООН з метою розвитку до 2030 р. визначає завдання 
розвитку міжнародної інфраструктури як одну із 
цілей глобальної спільноти, яке дасть змогу суттєво 
знизити рівень бідності, скоротити економічну нерів-

* Публікація містить результати досліджень, проведених за гран-
тової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень 
за конкурсним проектом 20538. 


