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Постановка проблеми. На сучасному етапі розви-
тку світового господарства глобальні ринки в пере-
важній більшості є доволі стратифікованими, тобто 
такими, на яких одні країни відіграють більшу роль, 
а інтереси інших є менш представленими. Перші 
зазвичай демонструють мають стабільні темпи еко-
номічного розвитку, які в тому числі забезпечуються 
впровадженням у виробництво новітніх наукових 
розробок, успішною диференціацією зовнішньоеко-
номічних зв'язків, є широко представленими в різ-
номанітних міжнародних організаціях.

Наслідуючи деяких науковців, можна ствер-
джувати, що сучасна глобальна економіка має свій 
центр, або центри та периферію. В цьому контексті 
центрами зазвичай вважається широке коло країн/
міст, що, по суті, є великими виробниками товарів 
або послуг, економічна периферія, навпроти, забез-
печує ці виробничі процеси факторами виробництва 
та/або є споживачем відповідних товарів та послуг.

Проблемним питанням при цьому підході є те 
спостереження, що явно або неявно, свідомо або під-
свідомо більшість економічних центрів зацікавлені в 
консервуванні такого стану речей. Наслідком цього є 
поглиблення існуючої економічної диспропорції між 
країнами.

Проте серед затверджених цілей діяльності більшості 
міжнародних організацій є, навпроти, усунення таких 
дисбалансів як запорука загальній світовій стабільності. 

Механізми реалізації досягнення відповідних цілей 
варіюються від нормотворчого процесу зняття обмежень 
на потоки готової продукції, капіталу до фінансування 
інституційних перетворень та модернізації виробництва 
у відносно менш розвинених країнах.

Втім, досягнення такого стану речей, за якого всі 
країни досягнуть єдиного рівня розвитку, принаймні 
на разі виглядає утопією. Задля цього країни мали 
б володіти однаковою кількістю існуючих ресур-
сів, і якщо зростаюча мобільність робочої сили зні-
має гостроту проблеми з забезпеченням людськими 
ресурсами, то кількість природних ресурсів є більш-
менш наперед заданою, а їх рух – більш ускладне-
ним, тому подолання ресурсної залежності є важ-
ливим кроком у напряму економічного укріплення. 
В іншому випадку зрівняння передумов до економіч-
ного зростання означає також перерозподіл накопи-
ченого капіталу, проте не слід забувати, що примусо-
вий перерозподіл також неможливий.

Підсумовуючи, глобальна економіка, виходячи 
з постулатів сучасної економічної теорії, перебуває 
в стані динамічно-статичної рівноваги, коли голо-
вні економічні актори залишаються незмінними на 
протязі доволі великих проміжків часу. Найбільш 
прийнятними в цьому контексті є проміжки довжи-
ною в 15–25 років, які вписуються в цикли Кузнеця. 
Звісно, з пришвидшенням НТП довжина цих циклів 
буде скорочуватись.

СЕКЦІЯ 1 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  

І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
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Дане дослідження присвячено визначенню терміна 
«економічний центр», а також систематизації факто-
рів, що використовуються при його описі. Результати 
дослідження можуть бути покладені в основу наступ-
них наукових робіт, що будуть присвячені аналізу 
діяльності існуючих економічних центрів, їх впливу 
на інших економічних агентів та прогнозуванню зміни 
диспозиції основних глобальних економічних гравців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення впливу окремих країн та регіонів світу на 
стан глобальної економіки на сучасному етапі постає 
в центрі багатьох досліджень. Різними економістами 
повсякчас використовуються терміни «економічний 
центр», «економічна сила» і т. п.

Теоретично відповідні категорії були впроваджені 
Валлерштайном в його світ-системному підході. 
Окремі спроби дослідити відповідні питання були 
здійснені С. Радзієвською, О.О. Джаліловим, Г. Мер-
ніком та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Втім, ні поміж зазначеними теоретиками, 
ні поміж іншими дослідниками наразі немає консен-
сусу щодо визначення «економічного центру» гло-
бальної економіки. Існування такої прогалини галь-
мує дослідження, пов'язані з функціонуванням цих 
центрів, та ускладнює порівняння результатів, отри-
маних різними дослідниками. Поточна стаття має на 
меті усунення зазначеного недоліку.

Мета статті полягає в систематизації та аналізі 
різних підходів до визначення «економічного центру» 
та виробленні єдиного тлумачення цієї категорії.

Виклад основного матеріалу дослідження. Базу-
ючись на результатах попередніх досліджень, вико-
ристання терміну «економічний центр» та спорідне-
них до нього термінів може бути систематизовано в 
таблиці 1.

Результати аналізу, систематизовані в вищенаве-
деній таблиці, дозволяють зробити такі висновки:

- по-перше, в поточних дослідженнях в якості еко-
номічного центру частіше за все розглядають країни/
міста, серед яких найчастіше згадують США, Китай, 
ЄС, Японію, або міста – фінансові центри;

- по-друге, акценти в термінах є доволі різнома-
нітними – «управління», «ділова активність», «роз-
виток», «сила», «тяжіння», що ускладнює певним 
чином вироблення єдиного терміну та його тлума-
чення;

- по-третє, незважаючи на те що незаперечною є 
роль МНК та ТНК в глобальній економіці, як окремі 
економічні центри вони майже не розглядаються в 
дослідженнях.

Зважаючи на перелічене, при описі структури 
глобальної економіки можна запропонувати вико-
ристовувати наступний термін та його наступне 
визначення: центр глобальної економіки (ЦГЕ) – 
це країна, яка на протязі тривалого проміжку часу 
займає суттєву частку в світових економічних пото-
ках, робить істотний внесок в зростання світового 
ВВП, здатна суттєво впливати на світову політику 
та наділяє економічних агентів, що провадять свою 
господарську діяльність на території країни, додат-
ковими можливостями на світовій арені.

Таблиця 1
Систематизація визначень загальної категорії «економічного центру» в системі МЕВ

Термін Визначення Об'єкт спостереження Джерело

Економічний центр Місце, через яке проходять основні 
економічні потоки Країна Б.С. Івасів, В.В. Комар 

 [2, с. 105]

Центр економічного тяжіння 
(центр економічної граві-
тації)

Роблять суттєвий внесок у зростання 
ВВП Країна/місто В. Дубенський [3]

Центр світового господар-
ства Регіон К.С. Соло-

нінко [4, с. 211]

Ядро (центр) високорозвину-
тих країн

Характеризуються високим рівнем 
технологічного розвитку і високими 
стандартами життя населення і фор-
мують так званий «золотий мільярд» 

Країна С. Радзієвська [5]

Центри управління Країна І.В. Шкодіна [6] 

Центри впливу Зони поширення валюти Регіон Б. Лієтар [7]

Центри економічної актив-
ності Регіон О.О. Джалілов [8]

Глобальні центри світового 
розвитку Виробляють світову політику Регіональні об'єднання В. Юрчишин [9]

Світові центри сили Складають людський, фінансовий, 
енергетичний та військовий ресурси Г. Мерніков [10]

Таблиця 2
Показники, що використовуються для характеристики чи опису економічного центру

Показники Автор

Частка ВВП в світовому ВВП
% світових потоків товарів
% світових потоків капіталу
% світового інтелектуального потенціалу
% виробництва високотехнологічної продукції в світовому обсязі виробництва

О. Мельник [11] 

% світового промислового виробництва
% виробництва сільськогосподарської продукції
частка світових золотовалютних резервів
обсяги трудових та сировинних ресурсів

К.С. Солонінко 
 [4, с. 211–213]

Наявність інструментів впливу — господарських, законотворчих, дипломатичних, 
військових Г. Мерніков [10]

Місце країни в рейтингу глобальної конкурентоспроможності А.О. Ходжаян [12] 

Внесок у зростання світового ВВП McKinsey [3]
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Відповідно, це якісне визначення ЦГЕ. Серед 

кількісних характеристик, що використовуються в 
контексті вживання вищезазначених споріднених 
термінів, автори часто використовують наступні 
показники (табл. 2):

На противагу різноманіттю термінів, що, як ми 
бачили, використовуються на разі вченими в своїх 
дослідженнях, показники, що використовуються при 
їх описі або при описі їх впливу на глобальну еконо-
мічну динаміку або статику, є доволі стандартними, 
а їх кількість відносно обмеженою.

Це, відповідно, безліч відносних показників: від-
ношення обсягів промислового виробництва кра-
їни до світових обсягів промислового виробництва, 
вартісних обсягів експорту країни до світових обся-
гів експорту, національного ВВП до світового ВВП  
і т. д. – абсолютні показники: обсяги трудових та 
сировинних ресурсів, рейтинги, різноманітні внески 
в світові обсяги зростання того чи іншого показнику.

Тільки деякі автори, наприклад, Г. Мерніков, 
пропонує для опису та оцінки економічних осеред-
ків використовувати наявність інструментів впливу 
на інші країни, втім, він не надає методику оцінки 
сили відповідного впливу.

Таким чином, можна зробити висновок, що на разі 
система показників є доволі нерозвиненою і концен-
трується передусім на оцінці моментного стану роз-
витку країни без надання належної уваги саме тому, 
як саме оцінити вплив ГЦЕ на інші країни. Ті показ-
ники, що описують частку ЦГЕ в обсягах окремих 
міжнародних економічних потоках, не є такими, 
що повністю характеризують вплив на інші країни. 
Іншими словами, ЦГЕ з відносно однаковою часткою 
експорту товарів в загальних обсягах світового екс-
порту товарів можуть мати різний вплив на інші кра-
їни, як завдяки різній товарній структурі відповідних 
потоків, так і через різні комбінації цього показника 
економічної влади з іншими показниками.

Тобто постає питання вироблення єдиної методо-
логії єдиного індексу, який би характеризував пози-

цію окремих країн та ЦГЕ в світовому економічному 
просторі, в тому числі на основі систематизованих 
раніше показників.

Наявність такої методології дозволила би аналізу-
вати динаміку зміни відповідних індексів для різних 
ЦГЕ та робити висновки щодо причин таких змін, 
оцінювати вплив одних ЦГЕ на інші ЦГЕ й країни 
та в кінцевому результаті відслідковувати дифузію 
економічної влади від однієї країни до іншої.

Варто окремо систематизувати чинники, які при-
зводять до змін у відповідних показниках, що вико-
ристовуються при аналізі та описі функціонування 
ЦГЕ. В свою чергу, вони мають бути поділені на 
структурні та спекулятивні. Перші призводять до 
істотних змін в балансі економічних сил глобаль-
ного господарства, інші спричиняють незначні/зна-
чні флуктуації по відношенню до поточного розпо-
ділу глобальної економічної влади з поверненням до 
вихідної точки коливання.

В якості структурних чинників можна запропону-
вати наступні систематизовані за наступними катего-
ріями (див. табл. 3).

Відповідно, можна виділити та систематизувати 
наступним чином спекулятивні чинники (див. табл. 4).

Висновки. Підсумовуючи, маємо триєдинство 
визначення ЦГЕ, показників, що характеризують 
ЦГЕ, та чинників, що впливають на формування 
показників на тому чи іншому рівні. Найбільш ціка-
вим завданням, після систематизації показників та 
чинників, виглядає дослідження кількісного впливу 
чинників на окремі показники та на інтегральні 
індекси, що визначають ЦГЕ.

Головним результатом даної статті є вироблення 
єдиного терміну «центр глобальної економіки», 
систематизація показників та чинників впливу на 
показники визначення ЦГЕ, вироблення підходів до 
розробки інтегрального показника, що характеризує 
ЦГЕ, та вироблення підходів до моделювання впливу 
чинників зміни ЦГЕ на показники, що характеризу-
ють ЦГЕ, та зміну ЦГЕ.

Таблиця 3
Система структурних чинників впливу на формування та діяльність ЦГЕ

Категорії чинників Чинники Показники, що характеризують чинники

Економічні Завершення або початок 
відповідного економічного циклу Динаміка ВВП та інших макроекономічних показників

Технологічні НТП всередині країн Кількість наукових розробок в рік, окремо інноваційних

Демографічні Зміни в демографічному стані 
країн

Природній приріст населення, міграція трудових ресурсів, 
зміна освітньої структури населення

Ресурсні Відкриття запасів природних 
ресурсів

Збільшення/зменшення видобутку існуючих ресурсів, 
кількість відкритих родовищ

Соціальні, політичні, 
екологічні

Тривала соціальна нестабільність, 
військові конфлікти, епідемії та 
екологічні катастрофи

Факт відповідного явищу та його тривалість в роках

Таблиця 4
Система спекулятивних чинників впливу на формування та діяльність ЦГЕ

Категорії чинників Чинники Показники, що характеризують чинники

Ресурсні Коливання світових цін на 
природні ресурси

Дисперсія світових цін на нафту, природний газ, залізну 
руду та інше на протязі року

Економічні Коливання валютних курсів Дисперсія курсу національної валюти відносно до долара 
США на протязі року

Пришвидшення потоків капіталу
Темпи зростання імпорту довгострокового (ПІІ) та 
короткострокового капіталу (портфельні інвестиції, 
короткострокові кредити), рік до року

Надання офіційної допомоги Обсяги офіційної допомоги в млрд. дол. США

Технологічні Оновлення основного капіталу Обсяги інвестицій в основний капітал

Демографічні Маятникова та сезонна міграція Кількість відповідних мігрантів
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Постановка проблеми. У сфері контролю МВФ 
опиняються бідні країни та країни, що розвива-
ються. МВФ не здатний усунути викривлення валют-
них курсів, викликане головним чином нестійкими і 
часто спекулятивними потоками короткострокового 

капіталу. Хаотичні коливання валютних курсів не 
завжди викликані прорахунками в політиці країн-
одержувачів. Потоки капіталу, які почали справ-
ляти набагато більший вплив на номінальні валютні 
курси, ніж торгові потоки, тісно пов’язані з корот-


