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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Сучасний світовий розвиток міжнародних економіч-
них відносин характеризується посиленням зв'язків і взає-
модії між країнами, яке викликано потребою вирішення
поставлених перед людством глобальних проблем таких,
як проблеми економіки, екології, управління, міжнарод-
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ного та науково-технічного співробітництва, міждержав-
ної інноваційно-інвестиційної діяльності і т.д. Одним із
стратегічних напрямів державної економічної політики є
налагодження ефективного співробітництва з країнами
Співдружності незалежних держав (СНД), адже товаро-
виробники України та СНД мають досвід кооперації та
організації спільної виробничої діяльності та науково-тех-
нічного розвитку. Тому моніторинг стану розвитку міжна-
родного, науково-технічного, інвестиційного, інновацій-
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ного та еколого-економічного співробітництва України з
Республікою Білорусь є важливим й одночасно актуаль-
ним дослідженням у сучасних умовах інтеграції, глобалі-
зації, розроблення антикризових моделей соціо-еколо-
го-економічного розвитку на принципах ноосферної еко-
номіки, а також розвитку взаємопов'язаних і взаємоза-
лежних економік, що функціонують за єдиними об'єктив-
ним законами ринку та світової економіки в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

 Фундаментальні теоретичні та емпіричні досліджен-
ня інноваційного розвитку соціально-економічних систем
відображені у працях таких зарубіжних учених, як М. Аб-
рамовіц, Ф. Агійон, А. Дагаєв, Дж. Гроссман, М. Йошино,
М. Кіттінг, Н. Кондрат'єв, А. Кляйнкнехт, А. Лінк, Ч. Мак-
міллан, Г. Менш, П. Ромер, Р. Солоу, Я. Тімберген, К. Фрімен,
Р. Харрод, П. Хоувіт, Е. Хелпмен, Й. Шумпетер. У робо-
тах А. Брандербургера, П. Бакалі, О. Віл'ямса, С. Гал-
ландера, Д. Даннінга, Е. Остера, С. Прахалада, С. Ран-
гана, М. Стопера, Ш. Тацуно, Дж. Хагедурна, Ф. Хайека,
Г. Хамела. Розкрито роль співробітництва у підвищенні
конкурентоспроможності суб'єктів міжнародних еконо-
мічних відносин.

Проблема інтернаціоналізації науково-технічної сфе-
ри знайшла своє відображення у дослідженнях провідних
українських науковців Л. Антонюк, В. Гейця, В. Галь-
чинського, Л. Гальперіної, В. Дергачової, М. Лізанець,
Д. Лук'яненка, В. Новицького, Є. Панченка, Ю. Пахомо-
ва, А. Поручника, А. Румянцева, В. Савчука, В. Сіденка,
С. Соколонка, А. Філіпенка, В. Чужикова, А. Чухна, І. Шко-
ли, Т. Щедріної, Т. Черницької та інших.

Не дивлячись на значний доробок із даного напряму,
невирішеним залишається досить широкий спектр про-
блем. Однією з найактуальніших є проблема розбудови
національної інноваційної системи та її інтеграція у гло-
бальну систему через механізми здійснення ефективно-
го міжнародного науково-технічного співробітництва [1].

Концептуальні засади міжнародної економічної інтег-
рації України, її секторально-регіональних компонент
висвітлено у працях О. Білоруса, В. Будкіна, О. Власюка,
З. Варналія, А. Гальчинського, В. Гейця, І. Гладій, Я. Жа-
ліла, Д. Лук'яненка, А. Мельник, В. Новицького, Ю. Пахо-
мова, С. Писаренко, А. Поручника, Є. Савел'єва, О. Со-
хацької, А. Філіпенка, В. Чужикова та ін.

Науково-прикладні засади співпраці кооперативних
організацій як ефективного напряму міжнародної соці-
ально-економічної інтеграції та невід'ємного елемента
світового господарства досліджуються С. Адамкою, Дж.
Бірчолом, Р. Девісом, Д. Маврогіанісом, Я. Макферсоном,
Х. Мюнкнером, І. Фішером, І. Юхашем, Н. Федоришиною
[2] та ін. Сутнісні характеристики кооперації, її соціаль-
но-економічний зміст та специфічні організаційні форми
і моделі розкриті у працях М. Баліна, Ш. Жіда, М. Конд-
рат'єва, Р. Оуена, Ф. Райффайзена, М. Туган-Барановсь-
кого, Д. Чаянова та ін. Важливі аспекти адаптації коопе-
ративного сектора до ринкових умов висвітлені вітчизня-
ними дослідниками кооперації М. Аліманом, В. Андрій-
чуком, В. Апопієм, С. Бабенком, Г. Башняниним, Я. Гон-
чаруком, В. Зіновчуком, С. Злупком, А. Мокієм, С. Семі-
вим, В. Сторожук та ін. [2].

Суттєвою перепоною в розвитку двосторонніх украї-
нсько-білоруських економічних зв'язків є недосконалий
організаційно-економічний механізм, що зумовлює не-
обхідність ретельного вивчення й проведення глибоких
наукових досліджень в сфері покраїнних зовнішньоеко-

номічних відносин. Дана проблема досліджувалася у пра-
цях відомих економістів В. Андрійчука, О. Білоруса,
В. Будкіна, І. Бураковського, С. Войтка, А. Гальчинсько-
го, В. Гейця, В. Губенка, М. Дудченка, С. Захаріна, Г. Клим-
ка, В. Комарова, Л. Кузнєцової, В. Кузьменка, Д. Лук'я-
ненка, Ю. Макогона, А. Мокія, В. Новицького, Ю. Па-
хомова, О. Плотнікова, А. Поручника, С. Слишової,
А. Філіпенка, Г. Шагалова, М. Шевчик та політиків А.К. Кі-
наха, В.П. Семиноженка та ін. Наукові праці цих вчених і
політиків є суттєвим внеском до теоретично-практичного
обгрунтування основ сучасних зовнішньоекономічних
відносин. Разом з тим проблема зовнішніх економічних
зв'язків між Україною і Республікою Білорусь вимагає
більш поглибленого її науково-методичного обгрунтуван-
ня та конструктивного вирішення питань розвитку ефек-
тивних форм співробітництва [3].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З урахуванням сучасних геоекономічних реалій зро-

стають роль та значення формування й реалізації ефек-
тивної інвестиційної взаємодії між товаровиробниками
України та Республіки Білорусь.

Вважається за необхідне навести результати моніто-
рингу міжнародного науково-технічного, інвестиційного,
інноваційного українсько-білоруського співробітництва,
висвітлити напрями еколого-економічної співпраці Украї-
ни та Республіки Білорусь на сучасному етапі їх науково-
технічного розвитку, представити основні питання підви-
щення ефективності співробітництва України та Респуб-
ліки Білорусь у напрямах взаємного інвестування, інно-
ваційного та науково-технічного розвитку в контексті
удосконалення еколого-економічного спрямування та
міжнародного партнерства, а також реалізації спільних
інвестиційних проектів. Окреслити основні напрями удос-
коналення й формування ефективного механізму взає-
модії між зацікавленими установами освіти, науковими
організаціями та промисловими підприємствами України
і Республіки Білорусь у сфері освіти, науки, освоєння но-
вих і високих технологій, реалізації спільних програм на-
укового розвитку, підготовки та комерціалізації інновац-
ійних проектів й просуванні сучасних технологій і товарів
на ринки високорозвинених країн світу і країн, що розви-
ваються.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Республіка Білорусь була і залишається стратегічним
економічним партнером України в багатьох сферах: енер-
гетиці, машинобудуванні, агропромисловому комплексі,
науково-технічній сфері. В повній мірі питання підвищен-
ня ефективності співробітництва України та Республіки
Білорусь стосується і сфери взаємного інвестування. Як
зазначає С. В. Захарін, "важливим завданням сучасної
економічної політики є активізація інвестиційного співро-
бітництва українських та білоруських суб'єктів господа-
рювання" [4].

Окремі напрацювання в цій сфері обмежуються або
комплексними роботами, де розглядаються лише фраг-
ментарні аспекти українсько-білоруського співробітниц-
тва [5, 6, 7], або науковими доповідями" [8, 9, 10].

Станом на 01.01.2011 р. Республіка Білорусь інвес-
тувала в економіку України 43,74 млн дол. США, що ста-
новить 0,1% у загальному обсязі прямих іноземних інве-
стицій в економіку України (рис. 1).

Станом на 01.01.2011 р. резидентами України інвес-
товано 4,09 млн дол. США в економіку Білорусі, що ста-
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новить 0,1% від загального обсягу інвестицій з України.
Протягом 2010 р. відбувся відтік інвестицій з України до
Білорусі обсягом 644,3 тис. дол. США [11].

Згідно з даними Державної служби статистики Украї-
ни серед торгових партнерів України, Республіка Біло-
русь за підсумками 2013 р. зайняла 2 місце серед країн
СНД (після Російської Федерації) і 6 місце — серед країн
світу. Зовнішньоторговельний оборот товарами між Ук-
раїною та Республікою Білорусь (млн дол. США) пред-
ставлено в таблиці 1 [12, 13].

За січень — липень 2013 р. загальний товарообіг то-
варами з Республікою Білорусь склав 3250,8 млн дол.
США і зменшився порівняно з січнем — липнем 2012 р.
на 941,7 млн дол. США або на 22,5 %.

Експорт товарів за січень — липень 2013 р. склав
1174,5 млн дол. США і зменшився по відношенню до січня
— липня 2012 року на 27,1 млн дол. США або на 2,3 %.

У січні — липні 2013 року імпорт товарів з Республі-
ки Білорусь в Україну склав 2076,3 млн дол. США і змен-
шився по відношенню до січня — липня 2012 року на 914,6
млн дол. США або на 30,6 %.

Станом на 1 липня 2013 обсяг українських інвестицій
в економіку Республіки Білорусь склав 5,3 млн дол. США,
що на 1,8 % більше, ніж за січень — липень 2012 р.

Республіка Білорусь, станом на 1 липня 2013 року,
інвестувала в економіку України 83,6 млн дол. США, що
на 23,7 % більше відповідного періоду попереднього
року.

За 2013 рік загальний
товарообіг товарами з Рес-
публікою Білорусь склав
5809,4 млн дол. США і
зменшився порівняно з
2012 р. на 1712,2 млн дол.
США, або на 22,8 % [12,
13].

Експорт товарів і послуг
за 2013 рік склав 2104,6 млн
дол. США і зменшився по
відношенню до 2012 р. на
265,1 млн дол. США, або на
11,2 % [12, 13].

Імпорт товарів і послуг
у 2013 році склав 3704,7
млн дол. США і зменшився
по відношенню до 2012 р.
на 1447,11 млн дол. США,
або на 28,1 % [12, 13].

Сальдо для України за
2013 рік склалося негатив-
ним — 1600,12 млн дол.
США [12, 13].

Як визначає С.В. За-
харін, "з метою активізації
інвестиційного співробіт-

ництва між Україною та Республікою Білорусь вищим
органам державної влади необхідно ініціювати внесення
змін до нормативно-правової бази України, державних і
регіональних програм соціально-економічного розвитку.
Зокрема, видається за доцільне [4]:

1) ініціювати додаткові двосторонні консультації з ши-
рокого кола питань активізації двостороннього співробі-
тництва;

2) для підвищення ефективності реалізації спільних інве-
стиційних проектів на офіційних веб-сторінках обласних,
районних, міських державних адміністрацій розмістити пе-
релік та умови відповідних інвестиційних проектів і програм,
які можуть бути цікавими потенційним іноземним інвесто-
рам, а також програм технічної допомоги, регіональні стра-
тегії розвитку транскордонного співробітництва;

3) через мережу дипломатичних і консульських ус-
танов України в країнах-сусідах (зокрема, у Польщі та
Білорусі) поширювати інформацію про проекти в рамках
Європейського інструменту сусідства і партнерства з ме-
тою пошуку потенційних інвесторів;

4) підвищити рівень забезпеченості органів місцево-
го самоврядування спеціалістами з питань транскордон-
ного співробітництва та залучення іноземних інвестицій;

5) розробити й запровадити ефективну, прозору сис-
тему моніторингу та оцінки українсько-білоруських про-
ектів, що реалізуються;

6) посилити економічну спрямованість українсько-
білоруського інвестиційного співробітництва в рамках

міждержавних та міжу-
рядових комісій, зок-
рема у сфері інновацій-
но-технологічної діяль-
ності, орієнтуючись на
список довготерміно-
вих пріоритетів розвит-
ку;

7) із залученням
системних інвесторів,
науковців та експертів
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Рис. 1. Динаміка загального обсягу прямих іноземних інвестицій

в Україну, у тому числі з Республіки Білорусь за 2006—2013 рр.

(станом на початок кожного року)*

* — за 2012—2013 рр. — дані відсутні.

Джерело: [12, 13].

Показник 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Експорт 939,3 1280,6 1642,1 2228,0 1343,8 2030,9 2 076,98 2369,7 2104,7 

Імпорт 963,8 1282,2 1480,5 2864,4 1736,1 2630,8 4 290,98 5151,8 3704,7 

Зовнішньо-

торговельний  

оборот 
1903,1 2562,8 3122,6 5092,4 3079,9 4661,7 6 367,96 7521,6 5809,4 

 

Таблиця 1. Динаміка зовнішньоторговельного обігу товарами між

Україною та Республікою Білорусь за 2005—2013 рр. (млн дол. США)

Джерело: [12, 13].
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провести аудит "інвестиційних бар'єрів", і усунути їх шля-
хом внесення змін до відповідних нормативно-правових
актів".

Перспективами подальших стосунків у сфері міжна-
родного інвестиційного співробітництва у подальшому, на
думку Захаріна С.В., має бути розроблена методологія
відбору перспективних інвестиційних проектів, які можуть
бути реалізовані в рамках українсько-білоруського еко-
номічного співробітництва [4].

Перспектива залучення в Україну інвестицій з Біло-
русі з метою реалізації довгострокових проектів саме інве-
стування у інноваційну діяльність та технологічний роз-
виток значною мірою залежить від рiвня взаєморозумін-
ня мiж українським та білоруським урядами [6].

На основі дипломатичних відносин між Україною і
Республікою Білорусь створена договірно-правова база,
що складає 194 міжнародних документи. Також на
міждержавному рівні триває узгодження низки інших
міжурядових угод, у тому числі й таких, що стосуються
міжнародного науково-технічного співробітництва. При-
кладом тому є підписання 5 вересня 2013 р. угоди про
співробітництво в галузі ядерної та радіаційної безпеки
Міністерством з надзвичайних ситуацій Республіки Біло-
русь та Державною інспекцією ядерного регулювання
України, де представники країн домовилися здійснювати
двостороннє співробітництво в галузі безпечного вико-
ристання атомної енергії та оцінки безпеки об'єктів, про-
водити науково-дослідні роботи (у зв'язку із будівницт-
вом атомної станції в Республіці Білорусь обговорюва-
лись питання ядерної безпеки) [14].

Вважається, що основа науково-технічного та інно-
ваційного співробітництва України з Білоруською сторо-
ною базується на взаємостосунках та договірних відно-
синах із державними установами цих країн, науковими та
іншими організаціями, якими є: Державне агентство з
питань науки, інновацій та інформатизації України
(діяльність якого спрямовується і координується Кабіне-
том Міністрів України через Міністерство освіти і науки
України), Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут" (м. Київ, Україна), На-
уковий парк "Київська політехніка" (м. Київ, Україна),
Національна академія наук Білорусі, Державний комітет
з науки і технологій Республіки Білорусь, Білоруський
національний технічний університет (м. Мінськ, Рес-
публіка Білорусь), Білорусько-Український центр науко-
во-технічного та інноваційного співробітництва (м. Київ,
Україна), Білоруський інноваційний фонд; Республікансь-
кий центр трансферу технологій, Парк високих техно-
логій; Республіканське інноваційне унітарне підприємст-
во "Науково-технологічний парк БНТУ "Політехнік"
(м. Мінськ, Республіка Білорусь) та інші.

За результатами моніторингу діяльності зазначених
вище наукових й державних установ і організацій авто-
ром статті визначено основні напрями розвитку науково-
технічного, інвестиційного та інноваційного співробітниц-
тва України з Республікою Білорусь, які умовно поєднані
у такі складові: економічна, науково-технічна (енергетич-
ного спрямування); транзитна; законодавчо-правова; еко-
логічна, інформаційна та глобальна. В контексті розвит-
ку міжнародного співробітництва у сфері науково-техні-
чного, інноваційного та еколого-економічного розвитку
Національним технічним університетом України, Корпо-
рацією "Науковий парк "Київська політехніка" та Біло-
русько-Українським центром науково-технічного та інно-
ваційного співробітництва при підтримці Держінформна-
уки України [15] здійснено підтримку українського пор-

талу з питань співробітництва з Республікою Білорусь
(www.buc.kpi.ua), яка спрямована на забезпечення фор-
мування ефективного механізму взаємодії між зацікавле-
ними установами освіти, науковими організаціями та про-
мисловими підприємствами України та Республіки Біло-
русь у сфері освіти, науки, освоєння нових і високих тех-
нологій, реалізації спільних програм, проектів та просу-
ванні сучасних технологій і товарів на ринки України, Рес-
публіки Білорусь і третіх країн.

Таким чином, міжнародне співробітництво України з
Білоруссю виступає досить важливим елементом
здійснення структурної перебудови економік країн [7], що
спроможне підвищити рівень привабливості інвестиційно-
го клімату кожної з цих країн, сприяти інтеграції та роз-
витку міжнародного науково-технічного та інноваційно-
го співробітництва у світовому просторі, удосконалюва-
ти антикризові моделі соціо-еколого-економічного роз-
витку на принципах ноосферної економіки, а також роз-
вивати взаємопов'язані та взаємозалежні економіки країн
світу в умовах глобалізації.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Досліджено стан міжнародного науково-технічного
співробітництва України з Республікою Білорусь на заса-
дах формування договірно-правових і дипломатичних
відносин в науково-технічній та інноваційній сферах. Про-
ведено аналіз зовнішньоекономічної діяльності України,
Білорусі та інших країн СНД, за результатами якого виз-
начено, що Україна є одним із основних стратегічних тор-
говельних партнерів Білорусі.

Визначено основні напрями розвитку науково-техні-
чного, інвестиційного та інноваційного співробітництва
України з Республікою Білорусь, які умовно поєднані у
такі складові: економічна, науково-технічна (енергетич-
ного спрямування); транзитна; законодавчо-правова; еко-
логічна, інформаційна та глобальна.

Основні напрями подальшого наукового досліджен-
ня планується розвинути на засадах формування інфор-
маційно-аналітичного забезпечення розвитку міжнарод-
ного науково-технічного та інноваційного співробітницт-
ва України з Республікою Білорусь та інших країн СНД,
розробити теоретико-практичні рекомендації підвищен-
ня рівня їх міжнародної конкурентоспроможності, до-
слідити основні напрями удосконалення антикризових
моделей соціо-еколого-економічного розвитку на прин-
ципах ноосферної економіки в умовах глобалізації.
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