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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Дослідження стратегій економічного розвитку країн світу 

та інтеграційних об’єднань – одне із найбільш актуальних завдань сучасної 

економічної науки, адже темпи економічного зростання мають вирішальний вплив 

на соціальний розвиток країни та її значення в світовому економічному просторі. 

Актуальність досліджень збільшується в період глобальної економічної 

нестабільності при трансформації впливу ендогенних та екзогенних чинників 

національного економічного розвитку. 

В умовах активізації інтеграційних процесів у сучасному світі відбувається 

оновлення старих і виникнення нових інтеграційних угруповань, диверсифікація їх 

організаційних форм, еволюція в напрямку більш глибокого поділу праці у форматі 

регіональних економічних зв’язків. Різноманітність інтеграційних моделей дозволяє 

більшості держав, незалежно від їх геополітичної ролі, потенціалу та рівня 

економічного розвитку, знаходити своє місце в цих процесах. Для країн, що 

розвиваються, посилення інтеграційних процесів сприяє зміцненню позицій на 

світовому ринку та ефективному захисту національних інтересів в умовах 

глобалізації світової економіки.  

Остання чверть ХХ – початок ХХІ століття відзначились прискоренням 

економічної динаміки та посиленням геоекономічної ролі країн БРІКС. У зв’язку з 

цим набуває актуальності дослідження дії факторів економічного розвитку країн 

БРІКС, напрямів та закономірностей їх інтеграції та її впливу на світовий 

економічний простір. 

Фундаментальні проблеми глобалізації економічних процесів, економічної 

інтеграції знайшли своє відображення в працях багатьох відомих науковців. 

Питання взаємодії та інтеграції національних економік у світовому господарстві, 

напрямки та особливості їх взаємодії розглядали у власних дослідженнях такі 

зарубіжні вчені, як: Б. Олін, П. Самуельсон, Р. Харрод, Я. Тінберген, С. Ліндер, М. 

Портер, К. Оме, Ж. Адде, В. Іноземцев, В. Костирьов, В. Таций та інші. Серед 

вітчизняних вчених значну увагу особливостям економічного розвитку країн, що 

розвиваються загалом, та БРІКС, зокрема, приділяли: Ю. Бажал, В. Бесєдін, О. 

Білорус, В. Будкін, І. Бураковський, М. Відякіна, А. Гальчинський, С. Гасім, А. 

Голіков, М. Дудченко, М. Звєряков, Л. Кістерський, Г. Коломієць, Г. Климко, А. 

Кредісов, В. Липов, Д. Лук`яненко, Ю. Макогон, В. Новицький, Ю. Пахомов, Ю. 

Присяжнюк, О. Рогач, В. Савельєв, В. Сіденко, В. Сідоров, Н. Татаренко, А. 

Філіпенко, В. Чужиков, О. Шнирков, С. Якубовський, О. Яременко та інші.  

Проте, окремі аспекти є недостатньо розкритими і потребують нових 

теоретико-методологічних підходів щодо їх розв’язання. Недостатньо 

обґрунтованими залишаються теоретичні питання щодо визначення особливостей 

реалізації моделей економічного розвитку для країн, що розвиваються в умовах 

розвитку цілісності світового господарства, потребують поглиблення питання щодо 

визначення ключових тенденцій розвитку країн БРІКС у світовій економіці за умов 

посилення транснаціоналізації. Об’єктивна необхідність систематизації теоретичних 

знань щодо ролі країн групи БРІКС у процесах трансформації світового 

економічного простору, подальшого розвитку концептуальних та методичних засад 
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функціонування ТНК країн БРІКС у світовому господарстві, обумовили вибір теми 

дисертаційної роботи, визначили її мету, задачі та зміст.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота пов’язана з науковою проблематикою кафедри міжнародної економіки 

Черкаського державного технологічного університету. Дослідження використані 

при розробці наукової теми «Муніципальне управління регіонів на основі 

капіталізації активів території» (номер державної реєстрації 0113U003347), 

авторський внесок у виконання якої полягає в дослідженні особливостей, факторів 

та умов забезпечення економічного зростання в Україні. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення 

теоретико-методичних положень виявлення особливостей, тенденцій та 

закономірностей дії факторів економічного розвитку країн БРІКС, обґрунтування на 

цій основі трансформації ролі цієї групи країн у системі світового господарства в 

умовах транснаціоналізації. 

Для досягнення цієї мети у роботі були поставлені та вирішуються такі 

завдання: 

 узагальнити теоретико-методичні підходи дослідження економічного розвитку 

та зростання країн, що розвиваються; 

 визначити інституційні передумови прискореного економічного зростання 

країн БРІКС з виокремленням ключових факторів формування нового рівня 

політико-економічного співробітництва провідних економік, що розвиваються;  

 дослідити теоретичні та прикладні аспекти розвитку сучасних процесів 

транснаціоналізації з виділенням інституціональних та загальноекономічних 

передумов їх впливу на прискорення економічної динаміки країн БРІКС; 

 проаналізувати глобальні імперативи торговельно-інвестиційної взаємодії 

країн БРІКС у світовій економічній системі; 

 виокремити ключові аспекти формування конкурентоздатності країн БРІКС на 

основі кількісної оцінки впливу специфічних конкурентних переваг; 

 охарактеризувати політику інвестиційної експансії транснаціональних 

корпорацій країн БРІКС у світовому економічному просторі; 

 ідентифікувати фактори взаємного співробітництва країн БРІКС в умовах 

трансформації світової економіки з подальшим визначенням перспектив 

позиціювання БРІКС у глобальному економічному просторі; 

 запропонувати алгоритм оцінки процесів економічного зростання країн БРІКС 

в умовах транснаціоналізації світового господарства. 

Об’єктом дослідження є процеси прискореного економічного розвитку країн 

БРІКС, які відбуваються в умовах посилення транснаціоналізації світової економіки. 

Предметом дослідження виступають теоретичні засади та методичні підходи 

до розвитку та перспектив економік БРІКС, як полюсів зростання в світовій 

економіці. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною базою дослідження є 

система економічних законів, категорій ринкової економіки та регіонального 

розвитку, наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних учених, присвячені 

сучасним закономірностям та тенденціям національного розвитку у світовому 
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господарстві, інтеграції та глобалізації, змінам геоекономіки та геополітики в 

умовах транснаціоналізації. Дисертаційна робота ґрунтується на використанні 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. У роботі використано: метод 

компаративного аналізу – для дослідження моделей економічного зростання різних 

наукових шкіл (п.1.1); методи економіко-математичного аналізу – для дослідження 

конкурентоспроможності країн БРІКС (п.2.2); метод абстрагування – для вивчення 

концептуальних основ розвитку співробітництва БРІКС у глобальній економічній 

системі (п.3.1); метод формалізації – для дослідження інтенсивності двосторонніх 

товаропотоків між країнами БРІКС та МІКТ (п.2.1); індексний метод – для оцінки 

емерджентності країн (п.3.3) тощо. Інформаційно-нормативною, фактологічною 

базою дисертації слугували вітчизняні та міжнародні нормативно-правові й 

законодавчі акти, матеріали міжнародних організацій (СОТ, ОЕСР, ЮНКТАД, 

МВФ, Світового банку, ЮНЕСКО та ін.), монографічні дослідження вітчизняних і 

зарубіжних економістів, результати власних досліджень та спостережень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні теоретико-

методичних засад дослідження процесу економічного зростання країн, що 

розвиваються, та розробці науково-практичних рекомендацій щодо підвищення 

конкурентоспроможності економік країн БРІКС; обґрунтуванні ролі БРІКС у 

міжнародному економічному середовищі. 

Найвагоміші результати, які характеризують наукову новизну й особистий 

внесок автора, полягають у тому, що: 

удосконалено:  

- теоретико-методичні підходи дослідження економічного розвитку країн, що 

розвиваються, за рахунок систематизації теорій зростання з виокремленням 

ключових факторів, ідентифікацією формалізованих моделей зростання та акцентом 

на інституційні відмінності різних економічних моделей, що дозволило 

обґрунтувати оригінальне бачення взаємодії ключових тенденцій сучасного 

світового економічного розвитку;  

- обґрунтування особливостей соціально-економічного середовища країн 

БРІКС, які обумовлюють специфіку інституційних передумов їх розвитку та 

включають ендогенні (попиту і пропозиції) та екзогенні фактори економічного 

зростання, що дозволило визначити спрямованість зміни геоекономічної ролі цих 

країн;  

- методи оцінки глобальних імперативів торговельно-інвестиційної взаємодії 

країн БРІКС у світовій економічній системі з акцентом на порівнянні ключових 

національних макро- та зовнішньоекономічних характеристик із групою розвинутих 

країн та країнами МІКТ, що дозволило ідентифікувати БРІКС як лідерів з-поміж 

країн наздоганяючого розвитку за темпами нарощування торговельно-

інвестиційного потенціалу та обґрунтувати їх стратегічну роль у формуванні 

багатополярної моделі світового устрою; 

набули подальшого розвитку: 

- розкриття ключових аспектів формування конкурентоздатності країн БРІКС 

на основі ідентифікації спільних та специфічних факторів розвитку, кількісної 

оцінки їх впливу на показники макроекономічної динаміки методами кореляційно-
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регресійного аналізу, що дозволило поглибити дослідження джерел економічного 

зростання країн БРІКС з виокремленням стратегічних напрямів підвищення рівня їх 

конкурентоспроможності; 

- оцінювання масштабів та напрямів інвестиційної експансії транснаціональних 

корпорацій країн БРІКС у світовому економічному просторі із врахуванням умов 

ведення бізнесу, що дозволило довести пріоритет економічних стратегій ТНК країн 

БРІКС у формі злиттів та поглинань (відповідно до тенденцій транснаціоналізації 

1995-2012 рр.) та розкрити переваги такої стратегії шляхом економії часу, 

отримання швидкого доступу до ринків, ресурсів та технологій, а також узагальнити 

спільні чинники формування інноваційної поведінки корпорацій країн БРІКС; 

- визначення концептуальних засад розвитку співробітництва БРІКС у 

глобальній економічній системі з виокремленням дієвих передумов посилення 

взаємодії, ідентифікацією факторів інтеграційної та дезінтеграційної спрямованості, 

формулюванням стратегічних перспектив, що дало змогу визначити позиціонування 

БРІКС світовій системі як нових центрів геоекономічного та геополітичного впливу; 

- методичний інструментарій дослідження процесів економічного зростання 

країн в умовах транснаціоналізації світового господарства шляхом розробки 

авторського підходу, що включає в себе розрахунок показника емерджентності і, на 

відміну від існуючих, об’єднує фактори макроекономічного розвитку національних 

економік та індикатори рівня транснаціоналізації країн, враховує динаміку їх змін 

протягом тривалого проміжку часу і дає можливість оцінити масштаби 

економічного розвитку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені 

автором у дисертаційній роботі теоретичні положення та практичні рекомендації 

виступають основою дослідження економічного розвитку країн, що розвиваються і 

можуть бути впроваджені в заходах економічної політики. Основні результати 

дисертаційної роботи доведено до рівня конкретних механізмів, заходів і пропозицій 

та використано в практиці державного регулювання. 

Основні результати були використані: Департаментом економічного розвитку і 

торгівлі Черкаської обласної державної адміністрації (довідка № 384/06 від 

03.04.2014), Черкаської торгово-промислової палати (довідка № 225/01.4-7 від 

15.04.2014), ТОВ «Агрорось» (довідка №262 від 21.04.2014). Результати 

дисертаційного дослідження дисертанта використовуються у навчальному процесі 

Черкаського державного технологічного університету при викладанні дисциплін 

«Транснаціональні корпорації», «Міжнародна економіка», «Міжнародні фінанси», 

«Міжнародна інвестиційна діяльність» (довідка № 594/01-10.06 від 10.04.2014).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 

науковою працею. Наукові положення, висновки та рекомендації, що виносяться на 

захист, одержані здобувачем самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення і висновки, 

зроблені автором дисертаційного дослідження, було покладено в основу доповідей 

на таких науково-практичних конференціях, як: VII Всеукраїнська науково-

практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, 

механізми, ефективність», Київ, 10-11 березня 2011 р.; XVI Міжнародна науково-
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практична конференція «Фінанси України: глобальні та національні імперативи 

розвитку», Днеіпропетровськ, 30-31 березня 2012 р.; VI науково-практична 

конференція «Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних 

відносин в умовах глобалізації», Сімферополь-Ялта, 25-27 квітня 2012 р.;VII 

міжнародна конференція для студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні 

проблеми економіки у ХХІ столітті: причини та рішення», м. Санкт-Петербург, 2013 

р. та ін. 

Публікації. Основні положення роботи висвітлені у 14 друкованих працях 

загальним обсягом 4,7 друк. арк., із яких 6 – у наукових фахових виданнях, 1 – у 

зарубіжному виданні обсягом 3,8 друк. арк., 7 – у збірниках тез та матеріалах науково-

практичних конференцій обсягом 0,9 друк. арк.  

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. Основний текст дисертації 

викладено на 185 сторінках комп’ютерного тексту. Дисертаційна робота містить 34 

таблиць – на 35 сторінках, 24 рисунків – на 22 сторінках, 2 додатка – на 14 

сторінках, список використаних джерел містить 213 пунктів на 22 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, завдання об’єкт 

і предмет дослідження, визначено методологічну базу, наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні підходи дослідження 

економічного розвитку та зростання країн, що розвиваються» проаналізовано 

теорії економічного зростання різних наукових шкіл з деталізацією інституційних 

факторів його прискорення, розкрито передумови формування блоку БРІКС та 

особливості розвитку кожної з країн угруповання в ХХ-ХХІ столітті, досліджено 

особливості розвитку процесів транснаціоналізації у країнах БРІКС.  

Виконаний у дисертації теоретичний аналіз особливостей формування теорій 

економічного зростання, країн, що розвиваються, який ґрунтується на положеннях 

теорій зростання Дж. Кейнса, Г. Зінгера, Р.Пребіша, У. Ростоу, Х. Лейбейнстайна, Р. 

Нурксе, Г. Мюрдаля, А. Хіршшмана, А. Льюїса та інших, дозволив виокремити 

базові фактори економічного розвитку та моделі економічного зростання, які 

відображають їх змістовну наповненість. В результаті аналізу наявних моделей 

економічного зростання були виокремлені головні інституційні передумови 

прискореного зростання країн, що розвиваються, виходячи з ендогенних та 

екзогенних факторів зростання в умовах транс націоналізації. 

Комплексне дослідження моделей економічного зростання дозволило зробити 

висновок про те, що заходів економічної політики недостатньо для стимулювання 

забезпечення економік країн, що розвиваються. Разом з тим існує низка факторів 

неекономічного характеру, що мають визначальний вплив на економічну динаміку. 

Апологети дуалістичних теорій, що частково досліджують ці питання, виявилися 

неспроможними запропонувати країнам, що розвиваються, дієві рекомендації для 

ефективного стимулювання економічного зростання.  
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Аргументовано, що науковий доробок інституціоналізму враховує дані 

обставини, базуючись на дослідженні впливу всієї сукупності суспільних відносин і 

необхідності державного втручання в економіку.  

В ході дослідження визначено, що в умовах транснаціоналізації основними 

передумовами прискореного розвитку країн, що розвиваються, стали доволі місткі 

внутрішні ринки та високий ступінь забезпеченості відносно дешевою робочою 

силою і сировинними ресурсами, що зробило їх економіки привабливими для 

експансії ТНК з розвинутих країн. Крім того, особливу роль у прискореному 

розвитку відіграли фінансові інтервенції розвинених країн з метою реформування 

економічного устрою. На більш пізніх етапах особливу роль у нарощенні 

економічного потенціалу відіграв розвиток науково-технічного прогресу та швидке 

впровадження його результатів у виробничий процес.  

Обґрунтовано, що у процесі глобалізації найбільшого значення набувають 

країни та об’єднання, що володіють унікальними ресурсами та здійснюють 

ефективну державну економічну політику. Тому нині посилюється значення 

концепції БРІКС як локомотиву світового торгово-економічного розвитку, 

угруповання країн, здатних суттєво вплинути на трансформацію процесів 

глобального управління. Разом з тим, для інтеграційних процесів у ХХI столітті 

властива спільна тенденція, яку можна назвати «фрагментацією» (рис. 1). При 

цьому, існує ряд розбіжностей соціального, політичного та економічного характеру 

між країнами БРІКС, що можуть негативно вплинути на їх подальшу співпрацю.  

Узагальнено основні теоретичні концепції діяльності ТНК, такі, як теорія 

організаційних форм ТНК, теорія ринкової влади, теорія інтернаціоналізації та інші. 

Це дозволило виокремити основні чинники посилення геоекономічної ролі 

транснаціональних корпорацій: отримання дешевих або якісних факторів 

виробництва; вихід на нові ринки збуту; зниження рівня конкуренції; зниження 

витрат виробництва; підвищення конкурентоспроможності. Із врахуванням 

перелічених чинників, визначено теоретичні концепції діяльності ТНК, які 

відображають посилення дії об’єктивної основи процесу транснаціоналізації – різке 

зростання інтенсивності та розширення географічних рамок коопераційних зв’язків, 

що дозволяють об’єднувати у великі міжнародні науково-виробничі комплекси 

елементи виробничих структур різноманітних країн. Аргументовано посилення 

тенденції підвищення ролі ТНК з країн, що розвиваються у світовому економічному 

просторі. З’ясовано особливості галузевої диверсифікації та географічного 

розподілу зон впливу ТНК із країн, що розвиваються, зокрема, країн БРІКС .  

Проаналізовано особливості розвитку процесів транснаціоналізації у країнах БРІКС 

та їх важливість у загальному економічному зростанні країн. Визначено, що 

прагнення до інтернаціоналізації діяльності ТНК країн, що розвиваються, зумовлено 

рядом об’єктивних передумов, серед яких, в першу чергу, значні масштаби обсягів 

державної підтримки і фінансування, реорганізація та розвиток бізнесу за 

європейським та американським зразком, нарощення позицій транснаціонального 

капіталу, зокрема, у ресурсно-орієнтованих виробництвах, орієнтація на закордонну 

експансію, в особливості – країн ближнього зарубіжжя, що входять, як правило, в 

інтеграційні угрупування. 
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Рис.1. Передумови нового рівня політико-економічного співробітництва у світовому господарстві  
Джерело: розроблено автором 
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Посилення позицій 

транснаціонального капіталу 

Протиріччя між 

національними і глобальними 

економічними інтересами 

Виокремлення ряду сфер за 

рамки об’єднання 
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Формування утворень 

нового типу 

Формування нового центру 

геополітичного впливу 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ  
як перетворення світового простору в єдину зону, де вільно рухаються 

інформація, товари та послуги, капітал, стимулюючи розвиток сучасних 

інститутів та налагоджуючи механізми їх взаємодії 
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ІНТЕГРАЦІЯ  
як висока міра інтернаціоналізації виробництва на 

основі розвитку глибоких стійких взаємозв’язків і 

розподілу праці між національними економіками 

ФРАГМЕНТАЦІЯ  
як наявність декількох механізмів правового 

регулювання, які визначають різні сфери 

співробітництва 

ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ  
як результат проблем у економічній політичній та 

військовій сферах, посилення політичної 

активності та впливу кризових явищ 

РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ 

 як інтеграція локальних співтовариств та прагнення їх до 

автаркії, виникнення самодостатніх економічних та 

політичних утворень 
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Таким чином, обґрунтовано, що країни БРІКС є лідерами з темпів економічного 

зростання, мають найбільший потенціал серед країн, що розвиваються та в 

перспективі сприятимуть формуванню багатополярного світу. 

У другому розділі «Сучасні тенденції розвитку країн БРІКС у світовій 

економіці» досліджено та порівняно особливості торгівельної, інвестиційної 

політики та показники конкурентоспроможності країн БРІКС та МІКТ, 

проаналізовано вплив соціально-економічних факторів середовища на 

конкурентоспроможність країн з розробкою заходів, спрямованих на її підвищення, 

а також особливості формування та діяльності корпорацій з країн БРІКС, зокрема 

специфіку їх інвестиційної експансії. 

Порівняння економічних показників країн G7 та БРІКС продемонструвало 

потенціал лідерства в світовому економічному просторі. Починаючи з першого 

десятиріччя ХХІ століття, темпи зростання усіх країн БРІКС, за виключенням ПАР, 

значно перевищують темпи зростання країн G7. В результаті, в період з 2002 по 

2012 рр. частка країн БРІКС у створенні світового ВВП зросла з 9,1% до 12,5%, а 

частка країн G7 зменшилась з 65,3% до 55,1%, при цьому відбулося падіння частки 

країн «Великої Сімки» в прирості світового реального ВВП з 50,2% до 11,8%, тоді 

як країни БРІКС збільшили свій вклад майже в два рази з 14% до 27,1%. 

Підтверджується зростання впливу країн БРІКС і динамікою участі у світовій 

торгівлі (рис. 2). 

 
Рис. 2. Роль країн БРІКС та країн “Великої Сімки” у світовій торгівлі 

Джерело: складено автором за даними IMF (International Monetary Fund) database, adapted 

from The BRICS Report 2013. – India: Oxford University Press, 2013; Ease of Doing Business. – 

Washington, DC: World Bank, 2013.  

 

Проаналізовано участь країн БРІКС та G7 у світовому русі капіталу. Відзначено 

істотне зростання часток країн БРІКС у залученні світових ПІІ, світовому експорті 

капіталу, накопиченому обсязі залучених світових ПІІ та накопиченому обсязі 

експорту світового капіталу протягом 2002-2013 рр. При цьому, показники країн G7 

зазнали суттєвого падіння, окрім частки у накопиченому обсязі експорту світового 

капіталу, що виросла з 53,3% до 57,0%. В цілому, динаміка змін демонструє 

посилення інвестиційної експансії корпорацій країн БРІКС на зовнішні ринки, 

здійснюваною за допомогою інвестиційних стратегій які, у свою чергу, стають 

базою для закріплення на глобальному ринку. 
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З огляду на те, що серед дослідників постає питання пошуку країн, що могли б 

мати таке ж значення на світовій економічній арені, як і країни БРІКС, в 

дисертаційній роботі проаналізований стан економіки та міжнародних відносин 

Мексики, Індонезії, Південної Кореї та Туреччини (МІКТ). Відзначено, що учасники 

МІКТ досить близькі за рівнем економічного розвитку та знаходяться в другій 

десятці рейтингу щодо обсягу ВВП. Крім того, країни солідарні з багатьох питань: 

функціонування «двадцятки», реформа ООН, зміни клімату, ядерне роззброєння 

тощо, що робить тісне співробітництво між ними цілком реальним. 

Для оцінки рівня взаємодії країн БРІКС та МІКТ та ваги кожної групи на 

світовому ринку, в дисертаційній роботі проаналізовано взаємні торгові потоки між 

ними, а також обсяги залучених ПІІ. Дослідження економічних зв’язків, що 

склалися всередині цих угруповань, їх інвестиційної та торгівельної взаємодії між 

собою та з рештою країн світу продемонструвало, що для БРІКС характерна тісніша 

та більш організована співпраця як всередині угруповання так і з іншими 

партнерами. 

В роботі визначено ключові аспекти формування конкурентоздатності країн 

БРІКС у світовій економіці (табл.1) та обґрунтована неоднорідність характеру 

значень показників конкурентоспроможності для країн БРІКС. Порівняння 

показників конкурентоспроможності БРІКС та МІКТ продемонструвало, що МІКТ 

дещо випереджають БРІКС, хоча потенціал розвитку БРІКС вищий. 

З метою кількісної оцінки впливу факторів соціально-економічного середовища 

національних економік країн БРІКС на рівень їх конкурентоспроможності 

побудовано кореляційно-регресійну модель оцінки конкурентних переваг. 

Результуюча таблиця має наступний вигляд: 

Таблиця 1 

Кореляційно-регресійні моделі оцінки конкурентоспроможності країн БРІКС 

Країна Рівняння регресії 

Бразилія У = 0,12x1 + 145,3x2 +105,9х3 – 0,39х4-11204,8 

Росія У = 10,14x1 + 171,6x2 +79,3х3+0,093х4-13435,9 

Індія У = -0,002x1 + 0,377x2 +36,3х3+0,097х4-816,994 

Китай У = 0,002x1 + 3,87x2 - 99,76х3+0,001х4+2022,114 

ПАР У = -0,02x1 -30,675x2 + 64,93х3+3,05х4 – 359,936 

Джерело: розраховано автором за даними World bank database [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://data.worldbank.org/ 

де У – ВВП на душу населення; Х1 – чистий приріст прямих іноземних інвестицій; Х2 

– кількість зайнятих у національній економіці; Х3 – валова додана вартість у промисло-

вості; Х4 – обсяги високотехнологічного експорту. 

 

Аналіз моделі засвідчив важливість впливу показників макроекономічного 

середовища для зростання загального рівня конкурентоспроможності національних 

економік БРІКС. Обґрунтовано, що основою зростання конкурентоспроможності та 

подальшої інтеграції країн БРІКС стає розвиток реального сектору економіки за 

рахунок промислового розвитку у пріоритетних галузях на основі сучасних 

технологій та інновацій поряд із залученням середнього бізнесу до міжнародного 

виробничого співтовариства. В той же час, промисловий сектор країн БРІКС, 

http://data.worldbank.org/
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стаючи ядром реальної економіки, зменшує залежність національної економіки від 

сировинних секторів та забезпечує реалізацію життєво важливих завдань: створення 

нових потужностей, модернізацію існуючих підприємств та диверсифікацію 

промисловості і економіки в цілому. 

В роботі оцінено масштаби та напрями інвестиційної експансії 

транснаціональних корпорацій країн БРІКС у світовому економічному просторі, 

визначено спектр галузей, охоплених ТНК країн БРІКС (рис.3). Загальним правилом 

для компаній з цієї групи держав є здійснення капіталовкладень шляхом укладання 

угоди злиттів та поглинань порівняно з іншими формами інвестиційної експансії. 

Незважаючи на те, що нові проекти «greenfield» за вартістю виявляються в цілому 

менш витратними, ніж угоди M&A, країни БРІКС переважно вкладають кошти в 

придбання діючих активів. Такий підхід дозволяє компаніям, як правило, економити 

час на отримання відповідного результату, забезпечити швидкий доступ до ринків, 

ресурсів, технологій і т.д., що при відносному надлишку у них фінансових ресурсів 

видається цілком виправданим.  

 
Рис. 3. Галузевий розподіл діяльності корпорацій з країн БРІКС серед 100 

найбільших нефінансових ТНК  
Джерело: складено автором за даними UNCTAD, Selected indicators of FDI and international 

production [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/ Annex-Tables.aspx 

 

У дисертації узагальнено спільні риси формування інноваційної поведінки 

корпорацій країн БРІКС, зокрема: володіння конкурентними перевагами на 

національних ринках, розвиток корпорацій на основі сильної, різносторонньої 

підтримки національних держав; відносно вищий порівняно з розвинутими країнами 

відсоток державних компаній; реалізація стратегії низьких витрат, коли 

використання дешевих природних та людських ресурсів дозволяє успішно змагатися 

у ціновій конкуренції; активна довгострокова економічна та науково-технічна 

взаємодія з корпораціями розвинутих країн шляхом створення спільних 

підприємств, злиттів і поглинань, аутсортингу, франчайзингу; високий рівень 

диверсифікації та диференціації, розвиток трансферту технологій тощо. 

Аналіз характерних особливостей транснаціоналізації компаній країн БРІКС 

дозволив констатувати різний ступінь їх поширеності у міжнародному 

економічному середовищі (рис.4). 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx
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Таким чином, корпоративний сектор країн БРІКС значною мірою 

стимулює економічне зростання цих країн та посилення їх впливу на світовому 

ринку. В той же час, ТНК країн БРІКС, стаючи ядром реальної економіки, 

зменшують залежність національної економіки від сировинних секторів та 

забезпечують реалізацію стратегічних завдань: створення нових потужностей, 

модернізацію існуючих підприємств та диверсифікацію промисловості і 

економіки в цілому, що обумовлює актуальність пошуку шляхів співпраці країн 

БРІКС як всередині самого об’єднання, так і за його межами. 

 
Рис.4. Середнє значення індексу транснаціоналізації для ТНК країн БРІКС, 

2011 р.  
Джерело: складено автором 

В третьому розділі «Напрями співробітництва та перспективи розвитку 

інтеграційних зв’язків країн БРІКС у глобальній економіці» визначено 

потенційні напрями майбутнього взаємного співробітництва країн БРІКС, 

запропоновано схему позиціювання БРІКС у новій картині структурування 

світової економіки, розроблено модель аналізу рівня емерджентності 30 країн 

світу (передові економіки світу та емерджентні економіки) через порівняння 

показників макроекономічного розвитку країн та інвестиційно-інноваційних 

показників транснаціоналізації.  

В роботі визначено напрямки, що є актуальними з точки зору 

співробітництва між країнами БРІКС: розвиток інфраструктури та 

промисловості, забезпечення продовольчої безпеки на власних територіях, 

НДДКР. Обгрунтована теза про те, що співпраця за цими напрямки одночасно 

сприятиме подальшій консолідації всередині блоку та сприяти економічному 

розвитку даних країн.  

Сучасний стан БРІКС відображає посилення їх геоекономічної та 

геополітичної ролі, що посилює їх конкуренцію з групою розвинених країн. 

Однак існує ряд роз’єднуючих факторів, що в певній мірі стають на перешкоді 

посиленню співпраці між країнами БРІКС (рис. 5). За умови мінімізації впливу 

цих факторів та консолідованої позиції щодо глобальних та георегіональних 

викликів, країни БРІКС посилять свої позиції як геополітичний центр 

прийняття рішень.  

З метою оцінки потенціалу розвитку країн БРІКС та перспектив зростання 

їх ролі на міжнародній арені, в дисертаційні роботі розроблений методичний 
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Рис.5. Концептуальні основи розвитку співробітництва БРІКС у глобальній економічній системі  

Джерело: розроблено автором. 



14 

 

підхід до дослідження особливостей прискореного розвитку країн, що розвиваються, 

та зроблено порівняння з розвиненими країнами. 

В якості вихідних даних нами було визначено ряд показників 

макроекономічного розвитку країн світового господарства, в тому числі БРІКС, що 

певною мірою формують середовище для стрімкого економічного зростання, а з 

іншого – є його результатами (табл. 2). 

Таблиця 2 

Вихідні дані для дослідження особливостей емерджентності  

у країнах світового господарства  
Країни Показники 

макроекономічного 

розвитку країн 

Інвестиційно-інноваційні 

показники транснаціоналізації  

Об’єднані Арабські 

Емірати, Аргентина, 

Білорусь, Бразилія, 

Канада, Чилі, Китай, 

Німеччина, 

Європейський Союз, 

Франція, Велика 

Британія, Індонезія, 

Індія, Італія, Японія, 

Корея, Мексика, 

Малайзія, Філіппіни, 

Польща, Росія, 

Сінгапур, Швеція, 

Таїланд, Туніс, 

Туреччина, Україна, 

США, В’єтнам, ПАР 

Показники зростання ВВП, 

% (х1), ВВП на душу 

населення, дол. США (х2), 

рівень інфляції (дефлятор 

ВВП),%, (х3), обсяг 

валового нагромадження 

капіталу,% від ВВП (х4), 

обсяг експорту товарів та 

послуг, % від ВВП (х5), 

обсяг імпорту товарів та 

послуг, % від ВВП (х6), 

величина реальної 

відсоткової ставки, % (х7) 

 

Обсяги ПІІ залучених, дол. США (х8), 

обсяги ПІІ вкладених, дол. США (х9), 

вартісні обсяги транскордонних M&A з 

точки зору продажу (х10) та придбання 

активів, дол. США (х11), кількість 

транскордонних угод M&A з боку 

продажу (х12) та придбання 

закордонних активів(х13), вартість 

проектів “greenfield” з боку країни-

інвестора (х14) та приймаючої країни 

(х15), дол. США, коефіцієнти 

оборотності акцій, % (х16), 

оподаткування прибутку корпорацій, % 

від загального прибутку (х17), ринкової 

капіталізації корпорацій, % від ВВП 

(х18), витрати на НДДКР, у % від ВВП 

(х19), обсяги високотехнологічного 

експорту, дол. США (х20) 

Джерело: розроблено автором 
Аналіз продемонстрував, що протягом 16 років з 1995 по 2011 рр. саме 

країни, що розвиваються продемонстрували більші темпи зростання, в порівнянні з 

іншими країнами (рис.6). 

 
Рис. 6. Темпи зростання інтегрального індексу емерджентності за групами 

країн, %  
Джерело: складено автором 

Згідно з отриманими результатами розрахунку інтегрального індексу 

емерджентності, що узагальнює вплив як загальних макроекономічних так і 
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специфічних щодо транснаціоналізації показників економічного розвитку, 

підтверджені лідируючі позиції БРІКС серед країн, що розвиваються. Разом з тим, 

п’ятірка все ж поступаються в кінцевому результаті розвинутим країнам (табл. 3). 

Таблиця 3 

Значення інтегрального індексу емерджентності країн світу, 

 1995 р. та 2011 р.  

Джерело: складено автором за даними Світового Банку / Електронний ресурс. – Режим 

доступу: http://data.worldbank.org/indicator; Конференції ООН з торгівлі та розвитку, ЮНКТАД / 

Електронний ресурс. – Режим доступу: 

(http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx) 

 

№ Країна 

 

Відстань 

до 

ідеальної 

точки, 

0id  

Значення 

індексу, f (хi) 

 

Відстань 

до 

ідеальної 

точки, 

0id  

Значення 

індексу, f 

(хi) 

1995 2011 

1 Аргентина 2,45 0,28 2,51 0,30 

2 Білорусь 2,51 0,31 2,36 0,36 

3 Бразилія 2,48 0,31 2,52 0,38 

4 В’єтнам  2,13 0,28 2,57 0,33 

5 Велика Британія 1,82 0,50 1,96 0,52 

6 Європейський Союз 2,12 0,45 2,48 0,48 

7 Індія 2,58 0,29 2,51 0,38 

8 Індонезія 2,49 0,29 2,63 0,35 

9 Італія 1,91 0,41 2,45 0,46 

10 Канада 2,18 0,40 2,22 0,47 

11 Китай 2,36 0,35 2,10 0,49 

12 Корея 2,45 0,32 2,63 0,36 

13 Малайзія 2,23 0,28 2,54 0,31 

14 Мексика 2,53 0,30 2,73 0,33 

15 Німеччина 1,89 0,48 2,37 0,52 

16 Об’єднані Арабські 

Емірати  2,43 0,22 2,56 0,29 

17 Південна Африка 2,61 0,28 2,73 0,33 

18 Польща 1,97 0,43 2,37 0,45 

19 Росія 2,50 0,31 2,39 0,41 

20 Сінгапур 2,38 0,31 2,49 0,37 

21 США 1,15 0,68 0,78 0,81 

22 Таїланд 2,58 0,29 2,79 0,31 

23 Туніс 2,26 0,29 2,61 0,3 

24 Туреччина 2,43 0,33 2,69 0,36 

25 Україна 2,48 0,31 2,79 0,32 

26 Філіппіни 2,16 0,25 2,37 0,31 

27 Франція 1,93 0,44 2,18 0,45 

28 Чилі 2,24 0,18 2,41 0,22 

29 Швеція 2,19 0,35 1,95 0,38 

30 Японія 2,37 0,45 2,38 0,48 

http://data.worldbank.org/indicator
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx


16 

 

В ході дослідження виявлено, що Україна за індексом емерджентності значно 

поступається не лише розвиненим державам, але й країнам, що розвиваються, 

зокрема БРІКС. Даний факт певним чином підтверджує недостатньо високі темпи 

розвитку української економіки. 

В той же час, саме співробітництво з країнами БРІКС могло б внести вагомий 

вклад у нарощенні темпів економічного зростання економіки України та зростання її 

впливу в світі. Однак, політичний конфлікт між Україною та Російською 

Федерацією на сьогоднішній день унеможливив їх економічну взаємодію, на відміну 

від інших країн БРІКС.  

Отже, наступним кроком країн, що розвиваються, які вже обійшли розвинені 

країни за темпами економічного зростання, є об’єднання у блоки, з метою 

збільшення впливу на процеси, що відбуваються у світовій економіці через 

консолідацію власних позицій, а також задля подальшого розвитку національних 

економік шляхом активізації співпраці між собою. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі обґрунтовано посилення дії факторів економічного 

розвитку країн БРІКС і, на цій основі, зростання їх ролі у системі світового 

господарства в умовах постійної дії процесів транснаціоналізації.  

У результаті проведеного дослідження зроблено такі висновки: 

1. Узагальнено теоретико-методичні підходи дослідження економічного 

розвитку та зростання країн, що розвиваються, в розрізі трьох складових мейнстріму 

світової економічної науки – неокласики, неокейнсіанства та неоінституціоналізму. 

Це дозволило ідентифікувати специфічні особливості соціально-економічного 

середовища, що визначають відмінності національних моделей економічного 

розвитку країн БРІКС та виокремити інституційні передумови прискореного 

економічного зростання означеної групи країн із конкретизацією дії факторів 

попиту, природно-ресурсної забезпеченості, відносної дешевизни робочої сили 

тощо. Акцентовано увагу на впливі комплексу геоекономічних та геополітичних 

факторів як передумови прискореного зростання країн, що розвиваються, зокрема, – 

реалізованої політики групи розвинутих країн щодо розширення простору ринкової 

економічної моделі з відповідними фінансовими інтервенціями, керованим 

поширенням результатів НТП із впровадженням результатів у виробничі процеси. 

2. Проаналізовано основні теоретичні концепції діяльності ТНК з дослідженням 

причин їх виникнення та поширення, що дало можливість, на основі визначених 

факторів, з’ясувати зростання геоекономічної ролі транснаціональних корпорацій, 

розмежувати теоретичні концепції діяльності ТНК, які відображають посилення дії 

об’єктивної основи процесу транснаціоналізації, – різке збільшення інтенсивності та 

розширення географічних рамок коопераційних зв’язків, що дозволяють 

об’єднувати у великі міжнародні науково-виробничі комплекси елементи 

виробничих структур різноманітних країн. 

3. Досліджено особливості розвитку транснаціональних корпорацій, 

походженням із країн БРІКС, та їх вплив на національне економічне зростання. 

Виокремлено перелік передумов зростаючої інтернаціоналізації діяльності ТНК 
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країн БРІКС як інституціонального, так і загальноекономічного характеру. В їх 

числі – державна політика підтримки і фінансування національних ТНК; 

запровадження кращих світових стандартів ведення бізнесу для підвищення його 

міжнародної конкурентоспроможності; посилення зовнішньоекономічної експансії, 

в першу чергу, через механізми інтеграційних об’єднань, членами яких є країни 

БРІКС; розширення практики придбання закордонних активів з метою мінімізації 

бар’єрів тарифного і нетарифного характеру, наближення до ринків збуту, зниження 

рівня виробничих витрат. 

4. У ході дослідження проаналізовано специфіку та характерні особливості 

торговельно-інвестиційної взаємодії країн БРІКС у світовій економічній системі. 

Встановлено, що країни БРІКС у своїй взаємодії демонструють модель розвитку 

багатополярного світу, що обумовлено територіальною специфікою, відмінністю 

національної економічної моделі та стратегії розвитку. Визначено, що динаміка 

вкладу держав, що зіставляються в роботі, в створення світового ВВП поступово і 

стабільно збільшується, особливо в порівнянні з показниками розвинутих країн; 

позитивна динаміка ВВП країн БРІКС, їх вкладу в створення світового ВВП, частки 

в експорті товарів і послуг та інвестування капіталів за рубіж забезпечить в 

довгостроковій перспективі глибшу експансію корпорацій цих держав на 

глобальний ринок. 

5. Досліджено ключові фактори та результативність конкурентоздатності країн 

БРІКС у світовій економіці. Оцінено неоднорідний характер значень показників 

конкурентоспроможності для країн БРІКС, зокрема, відносно високі показники 

розвитку макроекономічного середовища; але недостатній рівень розвитку 

інститутів та інфраструктури; стійкі переваги розвитку охорони здоров'я та 

початкової освіти (за виключенням ПАР); достатньо високий рівень розвитку ринків 

товарів та послуг та ринку праці, вагомість розвиненості фінансового сектора (за 

виключенням Росії). Разом з тим, за технологічним рівнем та інноваційним 

потенціалом всі країни БРІКС мають низькі показники. З метою кількісної оцінки 

впливу факторів соціально-економічного середовища національних економік країн 

БРІКС побудовано кореляційно-регресійні моделі оцінки конкурентних переваг, що 

відобразили вплив показників макроекономічного середовища для зростання 

загального рівня конкурентоспроможності національних економік БРІКС.  

6. Оцінено масштаби та напрями інвестиційної експансії транснаціональних 

корпорацій країн БРІКС у світовому економічному просторі. Визначено, що ТНК з 

країн БРІКС здійснюють капіталовкладення шляхом укладання угоди злиттів та 

поглинань порівняно з іншими формами інвестиційної експансії, що дозволяє 

компаніям економити час на отримання відповідного результату, забезпечувати 

швидкий доступ до ринків, ресурсів, технологій тощо. Виокремлено спільні риси 

формування інноваційної поведінки корпорацій країн БРІКС за характеристиками: 

володіння конкурентними перевагами на національних ринках, розвиток корпорацій 

на основі сильної, різносторонньої підтримки національних держав; відносно вищий 

порівняно з розвинутими країнами відсоток державних компаній; реалізація 

стратегії низьких витрат; активна довгострокова економічна та науково-технічна 

взаємодія з корпораціями розвинутих країн шляхом створення спільних 
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підприємств, злиттів і поглинань, аутсорсингу, франчайзингу; високий рівень 

диверсифікації та диференціації, розвиток трансферу технологій тощо. Визначено 

галузеву приналежність та основу конкурентних переваг провідних ТНК країн 

БРІКС, їх динамічно зростаюча участь у міжнародному русі капіталів, що дозволяє 

виділити цю групу як окремий і значимий суб'єкт дослідження. 

7. Досліджено передумови та можливості поглиблення взаємного 

співробітництва країн БРІКС в умовах трансформації світової економіки. Визначені 

обмеження ефективного співробітництва між країнами групи, а саме, диференціація 

геоекономічних позицій та геополітичних умов розвитку. Обґрунтовано завдання 

узгодження основних напрямів та меж практичної взаємодії країн БРІКС, 

виокремлено особливості галузевої структури перспективного розвитку 

зовнішньоторговельних відносин країн в межах групи, а також напрями 

співробітництва у спільних інфраструктурних проектах, інноваційно-інвестиційній 

взаємодії, вирішенні соціально-економічних та гуманітарних проблем. Розкрито 

перспективи інтеграційних процесів в межах країн БРІКС у коротко- та 

середньостроковій перспективі на основі пріоритетної дії ключового фактору 

інтеграційної єдності країн БРІКС – підтримки принципів розвитку багатополярного 

світу на протидію однобічності світогосподарського розвитку. Це дозволило 

визначити ціннісні орієнтири розвитку БРІКС та сформулювати принципи 

подальшої співпраці: конструктивність, неконфронтаційність, невтручання у справи 

третіх країн та інституціоналізація. Додатково обґрунтовано перспективи 

позиціонування БРІКС у глобальному економічному просторі як лідерів серед країн, 

що розвиваються.  

8. Для визначення перспектив економічного зростання та розвитку країн БРІКС 

в умовах транснаціоналізації світового господарства, розроблено методику 

визначення інтеграційного індексу емерджентності, що базується на математичному 

аналізі чинників макроекономічного розвитку країн та інвестиційно-інноваційних 

показників транснаціоналізації. Дослідження продемонструвало, що зростання 

інтегрального індексу емерджентності протягом 1995-2011 рр. для розвинених 

держав в середньому склало 9,54 %, а для країн, що розвиваються –18,85%. При 

цьому для країн БРІКС зростання за цей період у середньому склало 28,95%. За 

оцінкою позиції України за інтегральним індексом емерджентності встановлено 

обумовленість низьких темпів розвитку української економіки сукупністю чинників 

інституціонального, макроекономічного, регіонального характеру, що потребують 

інтенсивного удосконалення для підвищення національної конкурентоспроможності 

на світовому ринку. Зазначено, що перспективним з точки зору інституціонального 

та макроекономічного удосконалення є співробітництво з країнами БРІКС.  
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Дисертація присвячена дослідженню особливостей економічного розвитку і 

зростання країн світу в умовах утворення нових інтеграційних об'єднань та 

транснаціоналізації економічних процесів. 

На основі вивчення наукових концепцій економічного розвитку та зростання, 

визначено головні інституційні передумови прискореного економічного зростання 

країн, що розвиваються, зокрема країн БРІКС. Досліджено вплив процесів 

транснаціоналізації всередині країн БРІКС на прискорення їх економічної динаміки. 

Проаналізовано глобальні імперативи торговельно-інвестиційної взаємодії 

країн БРІКС у світовій економічній системі. Вивчено ключові аспекти формування 

конкурентоспроможності кожної з країн БРІКС. Виконана оцінка масштабів і 

напрямів інвестиційної експансії транснаціональних корпорацій країн БРІКС у 

світовому економічному просторі. 

Вивчено тенденції багатосторонньої взаємодії в рамках БРІКС та 

сформульовані принципи подальшого посилення співпраці між країнами. 

Обгрунтовано перспективи позиціонування БРІКС в якості лідерів серед країн, що 

розвиваються. Визначено перспективи економічного розвитку і зростання країн 

БРІКС в умовах транснаціоналізації світового господарства. 

Запропоновано механізм оцінки ступеню економічного розвитку країн 

світового господарства через розрахунок інтегрального індексу емерджентності, що 

базується на узагальненні впливу як загальних макроекономічних показників, так і 

специфічних щодо транснаціоналізації показників економічного розвитку. 

Ключові слова: економічне зростання, інститут, інтеграційне об'єднання, 

БРІКС, транснаціоналізація, транснаціональна корпорація, глобальна 

конкурентоспроможність, емерджентність. 
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АННОТАЦИЯ 

Быков Александр Маурисиевич. Факторы экономического развития стран 

БРИКС в условиях транснационализации. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. – Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 

Министерства образования и науки Украины, Харьков, 2014. 

Диссертация посвящена исследованию особенностей экономического развития 

и роста стран мира в условиях образования новых интеграционных объединений и 

транснационализации экономических процессов. 

На основе изучения научных концепций экономического развития и роста, 

определены главные институциональные предпосылки ускоренного экономического 

роста развивающихся стран, в частности стран БРИКС. Исследовано влияние 

процессов транснационализации в средине стран БРИКС на ускорение их 

экономической динамики. 

Проанализированы глобальные императивы торгово-инвестиционного 

взаимодействия стран БРИКС в мировой экономической системе. Изучены 

ключевые аспекты формирования конкурентоспособности каждой из стран БРИКС. 

Произведена оценка масштабов и направлений инвестиционной экспансии 

транснациональных корпораций стран БРИКС в мировом экономическом 

пространстве. 

Определены детерминанты формирования конкурентоспособности экономик 

стран БРИКС. Произведена количественная оценка влияния факторов социально-

экономической среды их национальных экономик на состояние 

конкурентоспособности, что позволило идентифицировать главные проблемы, 

решение которых послужит толчком к ее дальнейшему росту в каждой из стран 

группы. 

Изучены тенденции многостороннего взаимодействия в рамках БРИКС и 

сформулированы принципы дальнейшего усиления сотрудничества между 

странами. Обоснованы перспективы позиционирования БРИКС в качестве лидеров 

среди развивающихся стран. Определены перспективы экономического развития и 

роста стран БРИКС в условиях транснационализации мирового хозяйства. 

Предложен механизм оценки степени экономического развития стран мирового 

хозяйства, с помощью расчета интегрального индекса эмерджентности, который 

базируется на обобщении влияния, как общих макроэкономических показателей, так 

и специфических транснациональных показателей экономического развития. 

В результате проведенного исследования сделан обоснованный вывод о том, 

что страны БРИКС занимают лидирующее место среди развивающихся стран. При 

этом динамика изменений индекса в странах БРИКС за период 1995-2011 гг. в 3 раза 

превышает динамику изменений в развитых странах. 

Ключевые слова: экономический рост, институт, интеграционное объединение, 

БРИКС, транснационализация, транснациональная корпорация, глобальная 

конкурентоспособность, эмерджентность. 
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ABSTRACT  

Bykov Alexandr Maurisievich. Factors of economic development of BRICS 

countries in the conditions of transnationalization. – Manuscript. 

Dissertation for the scientific degree of candidate of economic sciences, specialty 

08.00.02 - the World Economy and International Economic Relations. – V.N. Karazin 

Kharkiv National University of Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkov, 

2014. 

The dissertation deals with the features of economic development and growth of the 

world in terms of formation of new integration organizations and transnationalization of 

economic processes. 

On the basis of the scientific concepts of economic development and growth, the key 

institutional preconditions for rapid economic growth in developing countries, especially 

BRICS countries were revealed. The influence of the processes of transnationalization 

among the BRICS countries on the acceleration of their economic dynamics was 

investigated. 

Global imperatives of trade and investment cooperation of the BRICS in the world 

economic system were analyzed. 

The key aspects of competitiveness formation of each of the BRICS countries were 

examined. An assessment of the extent and direction of investment expansion of 

transnational corporations BRICS in the world economic space were done. 

The trends of multilateral cooperation within the BRICS were analyzed and the 

principles of further strengthening cooperation between them were formulated. The 

prospects ranking BRICS as leaders among developing countries were justified. The 

perspective of economic development and growth of the BRICS countries in terms of 

transnationalization of the world economy were defined.  

The algorithm of the economic development’s evaluation of countries worldwide was 

proposed through the calculation of the integral index of emergency that is based on the 

generalization of the impact of the general macroeconomic indicators and specific 

indicators of the economic development’s transnationalization. 

Keywords: economic growth, institute, integration association, BRICS, 

transnationalization, multinational corporation, global competitiveness, emergence. 
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