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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування механізмів вирішення міжнародних тор�

гівельних суперечок залежить насамперед від змін у зов�

нішньоекономічній політиці країни. Із розвитком держав�

ного та публічного управління, демократії, прозорості

державної системи та імплементації міжнародних норм

зростає ефективність політики чи економічних методів

певної країни, що позитивно впливає на зміни макроеко�

номічних показників. Саме тому для кожної країни важ�

ливим є збільшення обсягів експорту власної продукції

(товарів) та здійснення заходів захисту вітчизняних ви�

робників. Основними методами підтримки вітчизняних

експортерів та збільшення їхньої присутності на зовнішніх

ринках є зниження експортних митних тарифів, підвищен�

ня експортних квот, використання демпінгових цін, тор�

гова блокада. Основними методами ведення зовнішньо�

економічної політики щодо обмеження засилля імпорт�

УДК 339.72.015:339.92

Л. Х. Тихончук,
к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин,
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ
ВИРІШЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ СУПЕРЕЧОК

L. Tikhonchuk,
PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

TRANSNATIONALIZATION PRIORITIES OF THE FORMATION OF STATE MECHANISMS
FOR RESOLVING TRADE DISPUTES

Метою статті є визначення впливу новітніх інструментів вирішення торгових суперечок на показ#
ники зовнішньоекономічної динаміки та макроекономічні показники за допомогою економіко#ма#
тематичного моделювання. В сучасних умовах формування національних інструментів вирішення
торгівельних суперечок у контексті механізмів функціонування, доцільності, переваг та економіч#
них вигід від їх реалізації має значний інтерес та практичну цінність для України, особливо в умовах
інтеграції у світове господарство. В статті проаналізовано країни за показником зовнішньоторго#
вельного обороту. Розглянуто інструменти вирішення новітніх торгово#економічних конфліктів у
рамках діяльності міжнародних інституцій. Досліджено основні транснаціоналізаційні пріоритети у
розвитку національних інструментів вирішення торгових суперечок. За допомогою крос#кореля#
ційного аналізу визначено вплив інструментів вирішення торгових суперечок на показники зовніш#
ньоекономічної динаміки та макроекономічні показники.

The purpose of the article is to determine the influence of the latest instruments for resolving trade
disputes on the indicators of foreign economic dynamics and macroeconomic indicators with the help of
economic and mathematical modeling. In today's conditions, the formation of national instruments for
resolving trade disputes in the context of mechanisms of functioning, expediency, advantages and
economic benefits from their implementation has a significant interest and practical value for Ukraine,
especially in the context of integration into the world economy. The article analyzes the countries by the
indicator of foreign trade turnover. The tools of the solution of the latest trade and economic conflicts
within the framework of the activities of the international institutions are considered. The main
transnationalization priorities in the development of national instruments for resolving trade disputes are
explored. Using cross#correlation analysis, the influence of trade dispute resolution instruments on the
indicators of foreign economic dynamics and macroeconomic indicators is determined.

Ключові слова: державні механізми, міжнародна торгівля, міжнародні відносини, торгівельні супереч�

ки, міжнародні інституції, крос�кореляційний аналіз.

Key words: government mechanisms, international trade, international relations, trade disputes, international

institutions, cross�correlation analysis.

них товарів є підвищення імпортних мит, зниження імпор�

тних квот, введення бар'єрів, пов'язаних з ускладненням

процедури ліцензування та нагромадженням митних фор�

мальностей, введення технічних бар'єрів, які передбача�

ють виникнення складнощів з відповідністю імпортних то�

варів національним стандартам і технічним умовам [1, с.

193—196].

Однак, трансформація технологій, специфіка соці�

альних, економічних та політичних умов розвитку сучас�

ного світового співтовариства впливають на характер

та особливості ведення сучасних торговельних супере�

чок. Провідні країни світу виділяють значні кошти з ме�

тою формування мільйонних армій лобістів як в міжна�

родних організаціях, так і в державних монополіях. У

цих умовах конфлікт двох або кількох таких країн, по�

в'язаних з іншими подібними країнами різними угодами

та союзами, може автоматично перетворитися на гло�
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бальну війну. Відповідно виникає потреба у вивченні та

пошуку сучасних інструментів вирішення конфліктних

ситуацій, які не призводитимуть до негативних глобаль�

них наслідків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Транснаціоналізаційні процеси та пов'язані з цим

міжнародні торгівельні суперечки сьогодні досліджують

і аналізують такі відомі вчені, як В.А. Вергун, Р.О. Заб�

лоцька, І.Д. Іванов, О.Є. Ліхачов, Л.М. Капіца, Т.В. Зо�

нова, К.А. Фліссак, А.Г. Савойский, В.Д. Щетинін. Про�

те в сучасних умовах формування національних інстру�

ментів вирішення торгівельних суперечок в контексті ме�

ханізмів функціонування, доцільності, переваг та еко�

номічних вигід від їх реалізації має значний інтерес та

практичну цінність для України, особливо в умовах інтег�

рації у світове господарство.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формування державних механізмів

та дослідження впливу новітніх інструментів вирішення

торгових суперечок на показники зовнішньоекономіч�

ної динаміки та макроекономічні показники за допомо�

гою економіко�математичного моделювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливим показником, що характеризує систему

заходів економічної діяльності корпорацій певної краї�

ни є зовнішньоторгівельний оборот. Цей показник харак�

теризує обсяг зовнішньої торгівлі країни, групи країн чи

адміністративно�територіального утворення (регіону) за

певний період часу (місяць, квартал, рік). Оцінка зовніш�

ньоторговельного обороту має

надзвичайно важливе значення

в ефективності заходів вирі�

шення торгових суперечок на

основі діяльності міжнародних

організацій. Оскільки на базі

цього показника розрахову�

ються середні ціни, сальдо тор�

гового балансу, ефективність

зовнішньої торгівлі в цілому,

коефіцієнт еластичності і т.п.

Для збору, узагальнення та си�

стематизації статистичних да�

них щодо зовнішньоторговель�

ного обороту розроблені

міжнародні номенклатури, які

враховуються в процесі побу�

дови національних зовнішньо�

торговельних класифікацій.

Найважливішою з них є Міжна�

родна стандартна класифікація

ООН (прийнята в 1985 р.). Вона

складається з 10 розділів, 67

підрозділів, 261 товарної групи

і 3118 товарних позицій. Роз�

поділ країн світової економіки

за показниками зовнішньотор�

говельного обороту зображено

на рисунку 1.

Однією з ключових складових новітньої концепції

вирішення торгових суперечок є збільшення ролі дип�

ломатичних методів тиску на противника, насамперед

за допомогою політичних (дипломатичних), економіч�

них і гуманітарних елементів. При цьому інформацій�

не забезпечення визначається як базовий елемент на

всіх етапах конфлікту від його підготовки до посткон�

фліктного періоду. Загалом складові частини новітніх

торгово�економічних конфліктів представлено на ри�

сунку 2.

 Як свідчать інструменти новітніх торгово�економі�

чних конфліктів на основі концепції економічної та тор�

гової дипломатії, новітні торгові конфлікти давно вий�

шли за рамки державних зовнішньоторговельних полі�

тик та на національному рівні вони вирішуються досить

складно.

Таким чином, відобразивши релевантні інструмен�

ти новітніх торгово�економічних конфліктів, наступним

завданням є визначення методу, який точно та зручно

зміг би розкрити зміст та ефективність застосовуваних

країнами світової економіки інструментів. Для цього си�

стематизуємо транснаціоналізаційні пріоритети у роз�

витку національних інструментів вирішення торгових су�

перечок (табл. 1).

Методом за допомогою якого досить легко та

зручно проаналізувати вплив інструментів вирішен�

ня торгових суперечок на показники зовнішньоеко�

номічної динаміки та макроекономічні показники є

крос�кореляційний аналіз. Крос�кореляцією є ко�

реляційний зв'язок між рівнями двох динамічних

рядів. Оцінка тісноти зв'язку в задачах досліджен�

ня крос�кореляції відбувається за допомогою ви�

користання стандартного коефіцієнта кореляції

Рис. 1. Розподіл країн за показником зовнішньоторговельного
обороту у 2015 р. (мдрд дол. США)

Джерело: [3].
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Пірсона:

(1),

де x
i
 і y

i
 — значення ознаки, n — число порівнюва�

них спостережень, σ
x
 і σ

y
 — стандартні відхилення у по�

рівнюваних рядах.

На підставі розрахованих коефіцієнтів крос�кореляції

визначається значення найбільш істотного взаємозв'язку

між динамічними рядами. Для нашого дослідження ми

побудували матрицю крос�кореляції для 20 країн, що з

позицій авторського аналізу є країнами з розвиненою еко�

номікою та країнами, що розвиваються. В цій матриці роз�

раховані коефіцієнти крос�кореляції відображають на�

явність кореляції змінних між собою. У випадку, коли зна�

чення коефіцієнтів максимально наближаються до 1, це

свідчить про сильний зв'язок між застосовуваними інстру�

ментами вирішення торгових суперечок в країні і показни�

ками зовнішньоекономічної динаміки та макроекономіки.

Такий зв'язок також свідчить про статистичну значущість

Рис. 2. Інструменти державного механізму вирішення
сучасних торгово�економічних конфліктів

Джерело: [2].

Пріоритети у запобіганні 
торгових суперечок Мета заходів Значення заходів для

міжнародних корпорацій Заходи державної підтримки 

Розвиток ділових і урядових 
контактів 

Збір і поширення комерційної 
інформації 

Просування товарів і 
послуг 

Допомога в ході переговорів; 
реалізація контрактів і рішення 
проблем 

Державні візити Дослідження ринку Участь у виставках, 
представляючи 
потенційних експортерів 

Збір маркетингових даних для 
експорту товарів  

Участь у асоціаціях Ініціація та бенефіціаризм Запровадження кодексів 
поведінки 

Дотримання добросовісної 
конкуренції 

Участь у міжнародних 
організаціях 

Імплементація міжнародних 
стандартів 

Преференції Запобігання демпінгу 

Придбання державними 
монополіями зарубіжних 
компаній 

Визначення пріоритетних 
напрямів інтеграції 

Забезпечує ефективне 
просування 

Лобізм інтересів 

Таблиця 1. Заходи державної підтримки розвитку національних інструментів вирішення
торгових суперечок

Джерело: побудовано автором.
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та тісноту зв'язку між двома динамічними рядами. В кінце�

вому підсумку це дає можливість прогнозувати значення

одного динамічного ряду за відповідними рівнями іншо�

го. Крім того, немає необхідності в зміщенні рядів віднос�

но один одного. Значення коефіцієнтів кореляції 0,5 вва�

жаються нормальними для аналізу, але значення менше

0,5 не аналізуємо, оскільки це свідчить про недостатній

рівень зв'язку між величинами. За аналітичну базу взято

такі показники, які, на нашу думку, найбільш точно відоб�

ражають стан предмету дослідження: динаміка обсягів

транскордонних злиттів (кількість на рік); обсяги вкладе�

них прямих іноземних інвестицій в процентах від валового

внутрішнього продукту (%); кількість головних офісів на�

ціональних корпорацій в країні (од.); кількість філій закор�

донних корпорацій (од.); частка бюджетів фінансування

НДДКР у сукупному ВВП (%); сальдо платіжного балансу

(млрд дол. США); реальний ВВП (млрд до.л США); сукуп�

ний експорт (млрд дол. США); диверсифікація експорту;

диверсифікація імпорту (значення індексу); товарообіг

(млрд дол США); розвиток ділових і урядових контактів

(вартість підписаних контрактів, млн дол. США); державні

візити (одиниць); участь у асоціаціях (млн дол. США);

участь у міжнародних організаціях (млн дол. США); прид�

бання державними монополіями зарубіжних компаній (млн

дол. США). Результати досліджень представлено у виг�

ляді матриці крос�кореляції впливу інструментів вирішен�

ня торгових суперечок на показники зовнішньоекономіч�

ної динаміки серед аналізованих країн за період 2010—

2015 рр. (табл. 2).

Як свідчить матриця крос�кореляції впливу інстру�

ментів вирішення торгових суперечок на показники зов�

нішньоекономічної динаміки, серед аналізованих країн

за період 2010—2015 рр. не всі інструменти однаково

результативні.

Так, наприклад, для більшості аналізованих країн

як виявилося дуже важливим та ефективним інструмен�

том впливу на зовнішньоекономічні відносини стало

придбання державними монополіями зарубіжних ком�

паній, що має безпосередній вплив на зростання такого

показника, як сальдо платіжного балансу, кореляцій�

ний зв'язок спостерігається з коефіцієнтами від 0,76 до

0,96. Також слід відзначити, що серед аналізованих

показників найбільшим впливом характеризувався та�

кий інструмент, як участь у міжнародних організаціях,

що майже у всіх країнах вливав на обсяги вкладених

прямих іноземних інвестицій в процентах від валового

внутрішнього продукту з коефіцієнтами від 0,765 до

0,98.

У процесі обгрунтування інструментів вирішення

торгових спорів в умовах розгортання торгівельних війн

міжнародними корпораціями та національними еконо�

міками було зроблено ряд висновків.

По�перше, на основі систематизації аналітичних

звітів та офіційних статистичних рапортів, щодо фор�

мування інструментів вирішення торгових спорів, було

обгрунтовано показники, які дозволяють на сьогодні

визначити ефективність системи заходів удосконален�

ня міжнародної торгівлі. Це в свою чергу дає можливість

концентрувати фінансові та організаційні ресурси [4].

По�друге, на основі матриці крос�кореляції впливу

інструментів комерційної дипломатії на показники зов�

нішньоекономічної динаміки серед аналізованих країн

за період 2010—2015 рр., було обгрунтовано, що на

сьогодні не існує єдиного підходу до формування сис�

теми міжнародних торгівельних відносин на тих чи інших

засадах. Проте новітні тренди, що виникають в епоху

глобалізації та регіональної економічної інтеграції,

свідчать, про те, що на сьогодні тарифні обмеження та

Країни 

Придбання 
державними 
монополіями 
зарубіжних 
компаній / 
Сальдо 

платіжного 
балансу 

Участь у 
міжнародних 
організаціях / 

Обсяги 
вкладених ПІІ в 
процентах від 
валового 

внутрішнього 
продукту 

Розвиток 
ділових і 
урядових 
контактів/ 
Кількість 
філій 

закордонних 
корпорацій 

Державні 
візити / 
Обсяги 

вкладних ПІІ 
в процентах 
від валового 
внутрішнього 
продукту 

Участь у 
міжнародних 
організаціях/ 
Кількість 
головних 
офісів 

національних 
корпорацій 

Участь у 
асоціаціях / 
Динаміка 
обсягів 

транскордонних 
злиттів по 
регіонах 

Розвиток 
ділових і 
урядових 
контактів/ 

Диверсифікація 
імпорту 

США 0,76 0,89 0,22 0,40 0,67 0,22 0,65
Китай 0,74 0,81 -0,57 0,42 0,87 -0,57 0,67
Японія 0,81 0,97 -0,24 0,25 0,93 -0,24 0,87
Німеччина 0,72 0,96 -0,33 0,35 0,58 -0,33 0,97 
Франція 0,75 0,87 0,59 0,71 0,78 0,59 0,54
Сінгапур 0,96 0,81 0,27 0,74 0,97 0,27 0,24
Іспанія 0,67 0,67 -0,14 0,89 0,54 -0,14 0,27 
ОАЕ 0,61 0,87 0,74 -0,28 0,69 -0,58 0,65
Італія 0,28 -0,54 0,89 -0,47 0,88 -0,52 0,65
Канада 0,19 0,62 1,00 0,79 0,84 1,00 0,78 
Гонконг 0,41 -0,87 0,42 0,41 0,79 0,42 0,67
Індія 0,07 -0,86 0,25 -0,07 0,567 0,25 0,54
Таїланд 0,06 -0,33 0,35 -0,06 0,65 0,35 0,78
Росія -0,17 0,54 0,71 -0,17 0,75 0,71 0,75
Ізраїль 0,51 0,87 0,74 -0,51 0,76 0,74 0,54
Польща 0,18 -0,14 0,89 -0,18 0,65 0,89 0,22
Україна -0,14 0,56 0,75 0,76 0,06 0,76 0,76
Литва 0,22 0,67 0,44 0,45 0,56 0,98 0,56
Португалія -0,57 0,54 0,58 0,68 0,4 0,69 0,43
Єгипет -0,24 0,24 0,56 0,44 0,65 0,65 0,56 

Таблиця 2. Матриця крос�кореляції впливу інструментів комерційної дипломатії
на показники зовнішньоекономічної динаміки серед аналізованих країн

за період 2010—2015 рр.

Джерело: побудовано автором за даними [3—5].
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не тарифні обмеження відходять у минуле. В умовах

коли країни змушені відкривати свої кордони для іно�

земного капіталу, комерційних послуг та товарів, про�

текціонізм трансформується до системи вирішення тор�

гових суперечок, яка в свою чергу дозволяє вести об�

межувальну політику не застосовуючи класичні інстру�

менти. Так, авторський аналіз виявив, що такий інстру�

мент вирішення торгових суперечок, як придбання дер�

жавними монополіями зарубіжних компаній досить

інтенсивно застосовується високорозвинутими країна�

ми. За допомогою цього інструменту країни вирішують

такі проблеми, як: зменшення товарних потоків з неба�

жаних країн, підвищення ефективності транзиту та

збільшення експорту обходячи тарифне та не тарифне

регулювання. Як свідчить досвід аналізованих країн, цей

інструмент має досить сильний кореляційних зв'язок

майже з всіма аналізованими країнами, а країни, що не

продемонстрували такий зв'язок просто, на нашу дум�

ку, за своєю маргінальною належністю не користують�

ся цим інструментом.

Наступним ще більш ефективним інструментом на�

лагодження торговельних відносин виявилося участь у

міжнародних організаціях з торгівлі та стандартизації.

Так, країни, які активно інтегруються до міжнародних

торгових організацій, долучаються до формування нор�

мативних актів торгового права та стандартизації. Тим

самим проводячи експансію в якійсь мірі власної інсти�

туційної системи, торгової та інших макроекономічних

політик на міжнародному рівні. Потенціал застосуван�

ня такого інструменту майже не вичерпний, так, наприк�

лад, США маючи більшість голосів в Міжнародному Ва�

лютному Фонді, Світовому Банку та Світовій Організації

Торгівлі, демонструє такий рівень лобізму, який забез�

печує цій країні панівне становище протягом останніх

сорока років. У таких умовах подальшого розвитку по�

требує визначенні ролі міжнародних організацій в ре�

гулюванні економічних конфліктів.

ВИСНОВКИ
Отже, державне регулювання розвитку міжнародної

економічної діяльності національних корпорацій харак�

теризується такими процесами, як міжнародна економі�

чна інтеграція, глобалізація та транснаціоналізація світо�

вої економіки. Остання на макроекономічному рівні про�

являється в прагненні держав та інтеграційних об'єднань

до економічної активності поза своїми кордонами за ра�

хунок лібералізації торгівлі, зняття торгових й інвести�

ційних бар'єрів, створення зон вільної торгівлі тощо.

Відповідно, процеси транснаціоналізації та інтеграції по�

винні охоплювати заходи формування міждержавних

інструментів щодо цілеспрямованого формування систе�

ми вирішення торгових спорів. Разом із розвитком міжна�

родної торгівлі еволюціонували і методи боротьби за

місце у світовій торгівлі, причому, якщо спочатку саме

сила і зброя були основними засобами досягнення пере�

ваг у міжнародній торгівлі, то з часом (починаючи з ХХ

ст.) країни усвідомили доцільність незастосування сили

у міжнародних відносинах і використання мирних засобів

досягнення своїх цілей на світовому ринку. Наприклад,

фінансування лобістів у Міжнародних організаціях, прид�

бання державними монополіями зарубіжних компаній,

транскордонні злиття компаній тощо. Неможливість дійти

згоди в рамках мирних шляхів вирішення торговельних

суперечок створює передумови у глобальній торго�

вельній системі для загострення суперечок між країнами

та зміщення їх інтересу до двосторонніх і регіональних

угод, що є предметом подальших наукових і економіч�

них досліджень.

Література:

1. Шталь Т.В. Митні платежі України та вплив на них

членства у Світовій організації торгівлі [Електронний ре�

сурс] / Т.В. Шталь, М.А. Вівденко, К.Є. Кравченко //

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелек�

туальної власності. — 2013. — Вип. 1 (2). — С. 192—196.

2. Committee on Government Procurement — (Tokyo

Round Agreement) — Statistics for 1994 Reported under

Article VI:10 of the Agreement — Report by Switzerland

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://

docs.wto.org/gattdocs/q/TR/GPR/78A2.PDF

3. Statisticians from Asia�pacific least developed

countries trained in measuring the information economy

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://

unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?Original�

VersionID=1219&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNC�

TAD%20Home;#561;#Statistics;#1713;#Information

and Communication Technologies;#2045;#information

economy: measurement

4. Trade and Development Report 2014 (Overview)

(UNCTAD/TDR/2014 (Overview)) [Електронний ре�

сурс]. — Режим доступу: http://unctad.org/en/pages/

PublicationWebflyer.aspx?publicationid=981

5. UNCTAD. Foreign direct investment flows and stock

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://

unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/report

Folders.aspx

References:

1. Shtal' T. V. Vivdenko, M. A. and Kravchenko, K. Ye.

(2013), "Customs duties of Ukraine and influence on their

membership in the World Trade Organization", Teoretychni

i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi vlasnosti,

vol. 1(2), pp. 192—196.

2. WTO (1995), "Committee on Government Procu�

rement — (Tokyo Round Agreement) � Statistics for 1994

Reported under Article VI:10 of the Agreement", available

at: https://docs.wto.org/gattdocs/q/TR/GPR/

78A2.PDF (Accessed 01 Dec 2017).

3. UNCTAD (2016), "Statisticians from Asia�pacific

least developed countries trained in measuring the

information economy", available at: http://unctad.org/

en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=�

121 9&Sit emap_ x0020 _Taxo nomy= UNCTA D%�

20Home;#561;#Statistics;#1713;#Information�

andCommunicationTechnologies;#2045;#infor�

mationeconomy:measurement (Accessed 01 Dec 2017).

4. UNCTAD (2014), "Trade and Development Report",

available at: http://unctad.org/en/pages/Publication�

Webflyer.aspx?publicationid=981 (Accessed 01 Dec 2017).

5. UNCTAD (2017), "Foreign direct investment flows

and stock", available at: http://unctadstat.unctad.org/

wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (Accessed 01

Dec 2017).

Стаття надійшла до редакції 02.12.2017 р.


