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Секція 1.  

Міжнародні умови та національні особливості 

входження України у світову економіку 

 

 

УДК 911.3:314(100) 

 

Дослідження глобальних проблем людства 

 

Коритіна Д. С. 

Студентка факультету економіки і парава ХНЕУ ім.Семена Кузнеця 

 

Дослідженням глобальних проблем людства займається окрема 

наука, яка виникла на стику географії, економіки, біології, математики, 

політології, соціології, — глобалістика. На ранніх етапах свого розвитку 

нечисленне людство не могло породити жодної глобальної проблеми, 

тобто проблеми, яка б торкалася будь-якої людини в будь-якому куточку 

Землі. Унаслідок заселення людством майже всього суходолу та 

небачених доти масштабів господарського освоєння довкілля почали 

виникати і дедалі загострюватися глобальні проблеми.  

У другій половині XX ст. перед людством постали проблеми, які 

науковці визначають як глобальні. Це проблеми, які стосуються не лише 

однієї окремо взятої держави, а всіх країн світу або великої групи. 

Відповідно і для їх розв’язання необхідно докласти зусиль усьому 

світовому співтовариству. 

Усі глобальні проблеми людства можна умовно об’єднати у дві 

групи. До першої групи ми зараховуємо ті, що стосуються загострення 

взаємовідносин усередині людської спільноти. Передусім це проблеми 

війни і миру; тероризму; демографічна та продовольча; подолання 

відсталості країн, що розвиваються. До другої групи належать глобальні 

проблеми, які є результатом кризи взаємовідносин між суспільством і 

природою. Основні серед них — екологічна, сировинна та енергетична. 
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У питанні збереження миру й відвернення загрози світової війни 

показовим для інших є приклад України. У часи існування СРСР значна 

частина промислових підприємств радянської України, науково-дослідних 

інститутів працювали над виробництвом і вдосконаленням зброї. На 

території України був сконцентрований четвертий за обсягом ядерний 

потенціал серед країн світу. Після прийняття Декларації про державний 

суверенітет уряд узяв курс на вивезення ядерної зброї за межі нашої 

Батьківщини. 

Дуже велику небезпеку в наші дні становить проблема міжнародного 

тероризму, яка може спровокувати різні конфлікти. Тероризм може бути 

як державним, так й індивідуально-груповим. Однак тероризм різних типів 

зазвичай спрямований або на підтримку існуючого в державі ладу, або на 

його повалення. 

Окрім проблеми війни та миру, ще однією з найважливіших 

глобальних проблем щодо взаємодії людини з природою вважається 

екологічну проблему. У другій половині XX ст. «відносини» між 

суспільством і природою набули особливо великих масштабів. «Тиск» 

суспільства на природу в результаті збільшення кількості населення, 

розвитку процесів урбанізації, індустріалізації, інтенсифікації сільського 

господарства ще більше зріс. Одночасно відбулося помітне погіршення 

стану природного середовища. У багатьох країнах і регіонах світу 

негативний антропогенний вплив на довкілля призвів до стану екологічної 

кризи, для подолання якої недостатньо зусиль окремих держав. Тому є всі 

підстави вважати проблему охорони довкілля глобальною.  

Розв’язання екологічних проблем можливе за допомогою трьох 

шляхів: створення різних очисних споруд, знищення й переробка сміття 

тощо; створення та застосування природоохоронних («чистих») 

технологій виробництва; раціональне розміщення «брудних» виробництв. 

Найважливішим серед них є другий шлях, оскільки він спрямований на 

запобігання забрудненню довкілля. 

Нажаль, проти бажання просто нереально визначити основні шляхи 

розв’язання глобальних проблем людства - занадто важкою є ця задача. 

Хай менш кардинальною, але більш прийнятною і реалістичною є задача 

формулювання хоча б передумов їх вирішення. Розглянуті вище 
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глобальні проблеми потребують подальшого всебічного вивчення та 

комплексного підходу до їх вирішення. Стратегічний напрямок дій з метою 

зменшення гостроти проблеми природних ресурсів та пом’якшення 

наслідків екологічної кризи обов’язково повинен передбачати 

раціоналізацію виробництва та споживання, в першу чергу, в країнах, що 

розвиваються. Для цього потрібно здійснити перехід до нової 

технологічної, екологічної культури - досягти зниження енерго та 

матеріало місткості виробництва завдяки введенню енерго-ресурсо-

зберігаючих, безвідходних технологій. 

Таким чином, стає зрозумілим, що наразі вся світова спільнота 

стикається з безліччю загроз та викликів, які мають вплив не лише на 

якусь окрему країну чи навіть об’єднання країн, а стосуються всіх без 

виключення мешканців Землі, мають планетарний масштаб. Наразі 

найголовнішими проблемами, які загрожують людству є екологічна 

проблема, адже з року в рік збільшується кількість шкідливих викидів в 

повітря, атмосферу, річки та інші водойми тощо.  

 

Список використаних джерел 
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УДК 343.3:351.863 

 

Напрямки та механізми досягнення економічної безпеки держави 

 

Безименна А. О. 

Студентка факультету економіки і права ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

 

Формування системи економічної безпеки України відбувається в 

умовах економічної глобалізації, що не може не позначитися на 

національних інтересах та тенденціях соціально-економічного розвитку 

країни. 

Забезпечення економічної безпеки є винятковою прерогативою 

держави, вона повинна підтримуватися усією системою державних 

органів (причому всіх рівнів), всіма ланками та структурами економіки. 

Визначальна роль в цьому належить державі, оскільки держава повинна 

виконувати функції оборони країни від зовнішньої небезпеки та дій 

підривних елементів всередині країни, гарантує захист життя та власності 

громадян, забезпечує дотримання усіма громадянами загальноприйнятих 

правил гри як в економічному, так і в соціальному та політичному життю 

суспільства. Іншими словами, держава створює та захищає саму 

інфраструктуру системи забезпечення національної економічної безпеки, 

виробничо-економічної системи, саме місце існування та функціонування 

економічних агентів  

Більшість країн із трансформаційною економікою, у тому числі й 

Україна, недостатньо використовують свої можливості щодо головних 

форм розвитку світових господарських зв’язків, що складають зміст 

економічної глобалізації: зовнішньої торгівлі, руху капіталів. Саме тому в 

умовах економічної глобалізації та відкритості національної економіки для 

кожної країни надзвичайно важливою стає проблема забезпечення 

міжнародної економічної безпеки — такого стану взаємодії економіки 

держави зі світовим господарством, який виключає можливість 

завподіяння значної шкоди економічним інтересам держави. Основні 
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нормативні документи щодо забезпечення економічної безпеки України 

надано в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Основні нормативні документи в сфері регулювання 

економічної безпеки України 

Дата Нормативний документ Основні положення 

28.06.1996 Конституція України Запроваджено визначення поняття 

«економічна безпека». Визначено, що 

забезпечення економічної безпеки є 

однією з ключових функцій держави. 

16.01.1997 Концепція національної 

безпеки України 

Надано концепцію формування і 

розвитку національної безпеки, 

принципи її забезпечення; зазначено 

пріоритетні напрями національних 

інтересів України; основні загрози 

економічної сфери; визначено 

напрями державної політики 

національної безпеки України. 

06.03.1996 Закон України «Про Раду 

національної безпеки і 

оборони України» 

Визначено основні засади 

формування і діяльності Ради 

національної безпеки України.  

19.06.2003 Закон України «Про основи 

національної безпеки 

України» 

Визначено основні засади і напрями 

державної політики в сфері питань 

забезпечення національної безпеки. 

12.02.2007 Стратегія національної 

безпеки України 

Визначено подальший розвиток 

національної безпеки України. Цілі, 

задачі та підтримку належного рівня. 

02.03.2007 Методика розрахунку рівня 

економічної безпеки 

України 

Подано методичні рекомендації щодо 

розрахунку інтегрального показника 

економічної безпеки. 

 

Для концептуалізації уявлень про сутність економічної безпеки 

країни, що дозволяє використовувати її в якості фундаменту прийняття 
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стратегічних рішень, необхідно перейти від аналізу тих чи інших її 

характеристик до виявлення особливої системи відносин, спрямованої на 

надання національній економіці певних властивостей та досягнення 

станів, при яких забезпечується її життєздатність та можливість зберігати 

властивості повноцінного економічного суб’єкта в умовах мінливого 

середовища.  

Зростаюча взаємозалежність держав у глобальному світі має 

асиметричний характер — у країн Заходу, Сходу та Півдня різні 

можливості використання переваг сучасної інтеграції, про що, наприклад, 

свідчить індекс глобальної конкурентоздатності. Але найбільш розвинені 

країни не зацікавлені в поглибленні гострих суперечностей розвитку 

світового господарства. Більше того, у сучасному світі інтереси багатих і 

бідних країн тісно переплітаються. Промислово розвинені країни світу 

усвідомлюють, що безпека їх розвитку залежить від пропорційності 

світового господарства, подолання убогості і бідності у країнах, що 

розвиваються. Саме тому останнім часом активізується пошук найбільш 

дієвих засобів усунення основної суперечності світового господарства 

багатими країнами та міжнародними економічними організаціями. Такі 

проблеми нерідко розв’язуються шляхом застосування нової державної 

політики, зорієнтованої на пристосування до умов глобалізації. 

Економічна безпека держави є однією з ключових складових 

національної безпеки. Від рівня економічного розвитку, мобільності й 

якості трудових, матеріальних й інтелектуальних ресурсів, досягнення 

належного рівня конкурентоспроможності напряму залежить 

функціонування, розвиток і підтримка  національної безпеки. 

Забезпечення економічної безпеки держави є складним економічним 

процесом який передбачає розвинену систему взаємопов’язаних етапів: 

 аналіз стану (переваг та загроз) економічної безпеки; 

 визначення основних проблем; 

 формування пріоритетних напрямів розвитку; 

 впровадження державних програм щодо розвитку й удосконалення 

економічної безпеки; 

 забезпечення економічної безпеки на всіх рівнях (рис. 1.1); 
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 контроль, моніторинг та коректування досягнення належного рівня 

економічної безпеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Рівні економічної безпеки держави 

 

Сучасний стан і тенденції економічного розвитку України 

характеризуються наявністю загроз економічній безпеці про це вказують 

порогові значення індикаторів економічної безпеки.  

Проаналізувавши індикатори економічної безпеки України, ми 

виявили, що більшість із них перебуває за пороговими значеннями . 

Загрози економічній безпеці – це наслідок протиріч, що розвиваються, як 

на внутрішньому економічному просторі країни, так і за її межами. Дані 

протиріччя є сукупність умов чинників, що створюють небезпеку життєво 

важливим інтересам особистості, суспільства та держави. Змістом 

загрози економічній безпеці можуть бути як об’єктивні процеси розвитку 

економіки, так і цілеспрямована діяльність різноманітних суб’єктів 

(міжнародних політичних та економічних спільнот; зарубіжних держав, їх 

урядів, спецслужб, фірм та корпорацій; організованих структур та окремих 

Рівні економічної безпеки 

Національний 

Державний 

Приватний (індивідуальний, 

корпоративний) 

Локальний (регіональний, галузевий) 

Регіональний 

Глобальний 

Міжнародний  
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громадян всередині країни), які переслідують власні інтереси, як 

економічні – отримання найбільшого прибутку, так і політичні – боротьба 

за владу. 

Загрозами економічній безпеці України слід вважати фактори, що 

безпосередньо чи у перспективі унеможливлюють або ускладнюють 

реалізацію національних економічних інтересів, створюючи перешкоди на 

шляху нормального розвитку економіки і небезпеку незалежному 

державному існуванню та добробуту народу. Виходячи з ситуації в 

українській економіці, а також з тенденцій, які спостерігаються в процесі її 

реформування запропоновано класифікацію основних внутрішніх та 

зовнішніх загроз економічній безпеці України. Слід зазначити, що основою 

виникнення зовнішніх небезпек є джерела внутрішніх загроз, на 

запобігання яких необхідно направити наявні механізми. 
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УДК 332.72:658.591 

 

Державне регулювання інноваційної діяльності в США  

 

Василинич Д. М.  

студентка факультету економіки і права ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 

В сучасних умовах все більшого значення набувають інноваційні 

фактори, пов’язані з комерціалізацією фундаментальних наукових 

досліджень та впровадженням інноваційних розробок у виробничий 

процес. Одним з лідерів світового ринку за кількістю інноваційних 

розробок є США – країна, у якій державне регулювання і стимулювання 

інноваційної діяльності на всіх рівнях є найбільш ефективним та дієвим. 

Державне регулювання інноваційної діяльності в США – це ринково-

орієнтована економічна політика, яка передбачає реалізацію ринкового 

механізму в розподілі обмежених ресурсів і виборі найбільш пріоритетних 

галузей науки і техніки. Ключовими ознаками регулювання інноваційної 

діяльності в США є децентралізація, диверсифікація, співіснування різних 

учасників інноваційного процесу і різних форм технологічного 

співробітництва між ними. Державне регулювання реалізується за 

допомогою двох груп методів: прямих і непрямих (рис. 1.2.) [1, с. 75-80; 2, 

с. 37-40]. 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

Рис. 1.2. Методи державного регулювання інноваційної діяльності в США  
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Розглянемо кожен з означених методів більш докладно. Прямі 

методи реалізуються шляхом державних закупівель товарів та/або послуг 

в інноваційно активних підприємств та субсидування високотехнологічних 

галузей економіки. Впродовж 2017-2019 рр. обсяг державних закупівель 

США становив приблизно 0,5 трлн. дол. США [3; 4]. Через механізм 

державних закупівель купуються кінцеві товари та послуги, виробництво 

яких не потребує проведення науково-дослідних робіт. У деяких випадках 

уряд США закуповує нові промислові зразки, а також товари і послуги, які 

відсутні на ринку.  

Державні закупівлі сприяють поширенню продуктових, 

маркетингових та організаційних інновацій, формують ефективний 

сукупний попит на високотехнологічну продукцію, а також надають 

підприємцям можливість тестувати нову продукцію. Деякі урядові 

організації (Міністерство оборони США, Міністерство енергетики США, 

Міністерство торгівлі США) не лише підтримують комерціалізацію нових 

технологій через механізм державних закупівель, а й надають 

підприємствам, які виробляють інноваційну продукцію, що належить до 

п’ятого або шостого технологічних укладів, інформаційну підтримку, 

поширюючи інформацію про їх діяльність на своїх офіційних сайтах.  

Також важливу роль в реалізації прямих методів регулювання 

інноваційної діяльності в США відіграє фінансова підтримка науково-

дослідних інституцій: університетів (Гарвардського університету, 

Колумбійського університету, Єльського університету, Стенфордського 

університету, університету Берклі, Массачусетського технологічного 

інституту та ін.), федеральних лабораторій (лабораторії з підтримки 

соціального підприємництва при Гарвардському і Стенфордському 

університетах, NASA при Стенфордському університеті та ін.), науково-

технічних парків (“Силіконова долина”, “Дорога 128”, “Дослідницький 

трикутник”, Стенфордський індустріальний парк і ін.). Так, питома вага 

витрат державного бюджету США на наукові дослідження варійюється у 

межах від 1% до 2% ВВП, що є досить високим значенням порівняно з 

іншими країнами світу (табл. 1.2) [3; 4, с. 199-201], і дозволяє США 

формувати інноваційні кластери, які об’єднують підприємства, заклади 



17 

 

освіти, наукові лабораторії, технопарки, федеральні лабораторії, 

технологічні платформи та інтелектуальні хаби. 

Таблиця 1.2 

Динаміка державних витрат на науку у різних групах країн світу 

 

 

Непрямі методи регулювання інноваційної діяльності в США 

реалізуються через імплементацію інструментів фіскальної (податково-

бюджетної) системи, яка стимулює проведення наукових та науково-

технічних досліджень. У першу чергу, використовуються такі інструменти 

як податкові пільги та податкові кредити, які передбачають зменшення 

податкових зобов’язань для компаній, що виробляють інноваційну 

продукцію та/або проводять наукові дослідження.  

Застосовують два види податкових кредити: традиційний дослідний 

кредит і альтернативний (спрощений) дослідний кредит. Традиційний 

податковий дослідний кредит становить 20% від суми перевищення 

витрат компанії на дослідження в поточному році над базовою сумою 

витрат компанії на дослідження [1, с. 82-83]. Для визначення базової суми 

витрат на дослідження розраховується відношення витрат на 

дослідження до валового доходу компанії; потім отримане значення 

помножується на середній дохід компанії за попередні чотири  роки. До 
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витрат на наукові та експериментальні дослідження, на основі яких 

розраховується податковий кредит, належать витрати на оплату праці 

науково-педагогічних кадрів, витрати на купівлю матеріалів для 

проведення наукових експериментів і досліджень, витрати по зовнішніх 

контрактах та ін. Базова сума витрат на дослідження повинна становити 

не менше 50% витрат компанії на дослідження в поточному році. Окрім 

федеральних податкових пільг, для інноваційно активних підприємств у 

США застосовуються й податкові пільги на рівні штатів. Додамо, що будь-

яка високотехнологічна американська компанія може скористатися лише 

одним з перерахованих видів кредиту: традиційним або альтернативним.  

В результаті оптимального поєднання прямих і непрямих методів 

регулювання інноваційної діяльності США вдається зберігати 

технологічне лідерство у багатьох галузях промисловості (авіаційній, 

космічній, хімічній, машинобудівній, металургійній, фармацевтичній) та 

підтримувати високий рівень конкурентоспроможності національного 

господарства. Тому цей успішний досвід може і має бути використаний у 

формуванні ефективних національних інноваційних систем інших країн, 

зокрема України. 
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У сучасному світі тема гендерної нерiвності є досить 

розповсюдженою. В Україні з даною проблемою стикається кожна жінка. 

У країні спостерігаються наступні стереотипи: чоловiк повинен 

забезпечувати родину,  повинен отримувати бiльшу заробітну плату нiж 

жінка за однакову роботу; чоловік кращій керівник, лідер і найкраще 

орієнтується у професійній діяльності; жінки менш активні у пошуках 

роботи. Зазначені стереотипи створюють основу і підґрунтя для існування 

в Україні гендерної нерівності. 

Висвітлення проблем гендерної нерівності в Україні, а також 

виявлення її причин та спосіб вирішення. 

Ґендерна нерівність — це права жінок і чоловіків, які створюють 

систему обмежень або привілеїв за ознакою статі. Явище гендерної 

нерівності обумовлюється обмеженістю трудових і капітальних ресурсів, 

соціальними, культурними та політичними факторами [1].  

Стан гендерних вiдносин у сфері зайнятості в Україні регульований 

низкою законодавчих актів. Згідно Закону України “гендерна рівність” – це 

рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його 

реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх 

сферах життєдіяльності суспільства. Тобто, жінки та чоловіки повинні 

користуватися однаковим суспільним статусом, мати однакові умови для 

реалізації всіх прав людини, однакові можливості робити внесок у 

національний політичний, економічний, соціальний розвиток та 

користуватися його результатами.  
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Підтвердженням гендерної дискримінації в Україні є наступні факти: 

частина жіночого населення складає 54% від загального населення 

країни, разом з цим кiлькiсть жiночих органiзацiй зростає, проте кiлькiсть 

жiнок в органах влади зменшується. У нинішній Верховній Раді жінки 

складають лише 11%, у порівнянні з країнами Європи ця цифра, не 

суттєво, але все ж таки відрізняється та становить у середньому 26% [2]. 

Згідно з даними міжнародних звітів, які вимірюють стан гендерних 

відносин (Global Gender Gap Report, UNDP Human Development Report та 

ін.) для України характерним є нерівний доступ чоловіків та жінок до 

матеріальних ресурсів, суттєва різниця в оплаті праці, гендерно 

сегрегований ринок праці тощо. Гендерні відмінності в оплаті праці 

українців є досить стабільним явищем. Так, у 2009 році жінки мали 

середній дохід , який дорівнює приблизно 60% доходу чоловіків. Тобто, 

виходячи навіть з цих даних, чоловіки мають більшу кількість економічних 

ресурсів, що уможливлює відтворення патріархальних відносин у 

суспільстві. Причому розбіжності у доході простежуються серед 

мешканців міст і сіл, представників різних регіонів України, людей з різним 

рівнем освіти. Окрім того аналіз доходів жінок та чоловіків із різним 

статусом зайнятості показав, що жінки в усіх випадках отримують суттєво 

менше, ніж чоловіки ( приблизно в 1,5 рази). Різниця в оплаті між 

чоловіками та жінками, які зайняті повний робочий тиждень склала 

приблизно 35% [3]. 

В економічній літературі, присвяченій аналізу гендерних 

відмінностей в оплаті праці, найчастіше виокремлюють декілька основних 

причин відмінностей розміру заробітної плати жінок та чоловіків: 

відмінності в розмірі нагромадження людського капіталу як 

загального, так і специфічного, що пов’язане з тим, що жіноча частина 

ринку праці має менше часу на зайнятість за рахунок традиційно 

обумовлених «побутових обов’язків»; 

 концентрація осіб різної статі у різних галузях економіки, на різних 

професіях й посадах. Понад 70% працівників в сфері освіти, культури, 

побутових послуг, охороні здоров’я, соціальній – становлять жінки. 

Заробітна плата в зазначених сферах знаходиться на рівні – нижче 

середнього. В галузях с високим рівнем середньої заробітної плати – 
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підприємницькому секторі, добувної промисловості, машинобудуванні, 

транспорті – переважають чоловіки; 

наявність дискримінації жіночого контингенту при формуванні попиту 

ринку праці.  

Аналізуючи ситуацію в Україні можна сказати, що одним із бар’єрів 

для реалізації власних прагнень кожної статі є існування безробіття. 

Можливості виходу із цього становища у жінок і чоловіків є різними 

внаслідок різних причин і соціально-демографічних характеристик. Хоча в 

загальному рівень безробіття чоловіків перевищує рівень безробіття 

жінок, останнім складніше, ніж чоловікам, повторно влаштуватись на 

роботу. Але знову ж таки цікаво подивитися статистику по кількості 

безробітних та працевлаштованих осіб в Україні за останні роки. 

Статистичні дані свідчать про те, що у середньому за 2009 рік серед 

безробітних у віці 15-70 років було більше чоловіків (1171,3 тис. осіб), ніж 

жінок (786,8 тис. осіб). Така кількість безробітних є наслідком кризи в 

країні. Вже на кінець 2010 року кількість безробітних чоловіків становила 

248,9 тис. осіб, а жінок 296,0 тис. осіб, а на кінець лютого 2011 року – 291,8 

та 324,9 тис. осіб відповідно. За період січень-лютий 2011 року рівень 

працевлаштування серед жінок та чоловіків був майже однаковий [3]. 

Також потрібно відмітити те, що одружені жінки мають нижчу вірогідність 

бути безробітними, ніж одружені чоловіки. Це зумовлено тим, що жінки 

швидше погоджуються на отримання роботи на будь-яких умовах і є менш 

схильними до звільнень за власним бажанням.  

Статистичні спостереження в Україні свідчать, що серед менеджерів 

вищого составу жінки становлять лише 38 %, але серед професій нижчої 

кваліфікації (технічних працівників, спеціалістів та ін.) – 64 %. 

Як показують статистичні дані, рiвень професійної сегрегацiї 

чоловiків і жiнок безпосередньо пов’язаний із диференцiацією в оплаті 

чоловiчої та жіночої працi. Практично в усiх країнах свiту чітко виявляється 

тенденцiя до концентрації жiнок у галузях і професiях із нижчим рiвнем 

оплати праці. Дослідники, які вивчали особливості гендерної сегрегацiї в 

зайнятостi на основі аналізу мiжпрофесійних відмінностей у заробітнiй 

платi, виявили три найважливiші закономiрності: 
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існує від’ємна кореляцiя між представленістю жiнок у даній професiї 

та розмiром середньої заробiтної плати; 

близькість розмiрів заробітної плати чоловiків і жiнок позитивно 

корелює з часткою жiнок. Інакше кажучи, чоловiки все ще заробляють 

більше, ніж жiнки, майже у кожнiй професії, хоча відмінності є меншими в 

тих професійних групах, де переважають жiнки; 

«чоловіча» сфера зайнятостi поширюється здебільшого на найбільш 

престижнi професії: медицина, юриспруденція, вища школа. Водночас 

фемiнізовані професiї включають традиційні професiї сфери послуг, 

наприклад, медсестра, лікар-терапевт, вчитель початкової та середньої 

школи. 

Важливо відмiтити, що міжгалузеві відмiнності в заробітках є 

результатом не лише професiйної сегрегації, але й пов’язані з 

вiдмінностями у кваліфiкації чоловічої та жiночої праці, у режимах праці, у 

можливiй продуктивності праці, в умовах працi, так само як і ефекти, 

пов’язанi з існуванням дискримiнації.  

Перша – модель винятку – полягає в тому, що жінок систематично 

не допускають до бiльш високооплачуваних професій i наймають лише 

для заповнення низькооплачуваних. У цьому випадку заробітна плата не 

формується на основi ринкового механізму, оскiльки не враховується 

реальна пропозицiя праці у межах тiєї чи іншої професiї.  

Друга форма – модель переповнювання – виходить із того, що на 

рiвні найму не вiдбувається дискримiнацiї жiнок, і вони можуть найматися 

на будь-які роботи, включаючи престижнi та високооплачуванi. Однак із 

часом вiдбувається їх витіснення з цих робочих мiсць і заміщення 

чоловiками. Таким чином, жінки систематично вивiльнюються з кращих і 

привабливiших робіт і залишаються на менш привабливих робочих 

мiсцях. При цьому привабливість роботи визначається не тiльки 

заробітком, але й iншими чинниками, наприклад, престижністю, 

соцiальним статусом тощо.  

Крім ефектiв, пов’язаних із практикою найму i трудовою мобільнiстю 

чоловіків i жiнок, можна виявити взаємозв’язок розмiрів заробітної плати з 

режимами зайнятостi. Жiнки частiше зайняті за тими професіями, що 

передбачають можливiсть часткової зайнятостi. Чоловіки частiше 
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працюють у режимі повної зайнятостi, що вiдповідно призводить до різниці 

в оплатi праці. 

Проаналізовано проблеми гендерної нерiвності та оплата працi та 

внесені кроки до вирiшення цієї проблеми. Гендерна нерівнiсть є 

проблемою і потребує подолання гендерної дискримінацiї у всіх сферах 

життя в Україні. А саме держава повинна приймати заходи не формально 

, а реально усували прояви гендерної нерiвності. В Україні вже здiйснені 

перші кроки щодо вирiшення проблем гендерної нерівності: 

проведено гендерний аналiз українського суспільства; 

прийнято Верховною Радою України Закон України “Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жiнок і чоловікiв”; 

відбувається розробка механiзму управління ґендерними процесами 

в системі законодавчої та виконавчої влади; 

розпочато ґендерну експертизу українського законодавства. 

Потрібно як найшвидше подолати гендерні стереотипи, які не дають 

можливості професійного, правильного вибору як жінок так і чоловіків. 
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З набуттям незалежності України поступово визначився головний 

вектор її розвитку — інтеграція до європейського співтовариства. 

Євроінтеграційна ідея є свідомим і природним стратегічним вибором 

українського суспільства, підтвердженим багатьма випробуваннями. 

Дороговказом внутрішніх реформ стала Угода про асоціацію з ЄС, яка 

набула чинності у 2017р. Україна рухається на шляху до ЄС. Очевидно, 

не так швидко як би хотілося. З одного боку, існує чимало внутрішніх 

проблем, шо уповільнюють проєвропейські реформи. Небезпечним є й 

вплив російського фактору. З іншого боку, і ЄС нині перебуває на етапі 

складних трансформацій, у пошуках нової моделі розвитку. 

Сучасний етап соціально-економічного розвитку держави вимагає 

орієнтувати економічну політику на невпинне скорочення існуючого 

розриву між Україною та найбільш розвиненими країнами світу.  

Європейська інтеграція – ключовий пріоритет зовнішньої політики 

України, який передбачає проведення системних реформ в усіх сферах 

життя відповідно до норм та стандартів ЄС. Кінцевою метою європейської 

інтеграції є набуття Україною членства в Європейському Союзі, тому 

виникає необхідність глибокого всебічного вивчення наслідків вступу 

нашої держави в європейське співтовариство. 

Для України— це шлях модернізації економіки, подолання 

технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх 

технологій, створення нових робочих місць, підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові 

ринки, насамперед на ринок ЄС. 

Критерії, яким мають відповідати державикандидати на вступ до 

Європейського Союзу були схвалені на засіданні Європейської Ради у 
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Копенгагені (Копенгагенські критерії членства в Європейському Союзі) у 

червні 1993 р. і включають в себе: 

стабільність інститутів, що гарантують демократію, верховенство 

права, повагу до прав людини, повагу і захист національних меншин 

(політичні критерії); 

наявність дієвої ринкової економіки і здатність витримувати 

конкурентний тиск і дію ринкових сил у межах ЄС (економічні критерії); 

здатність узяти на себе зобов’язання, що випливають з членства в 

ЄС, включаючи суворе дотримання цілей політичного, економічного, 

валютного союзу (інші критерії).[1] 

Щодо політичних критеріїв, то членство в ЄС під кутом зору 

політичних стандартів вимагає від держави-кандидата стабільності 

інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, повагу і захист 

меншин.  У Договору про Європейський Союз закріплено, що «Союз 

базується на принципах свободи, демократії, поваги до прав людини і 

основних свобод та верховенства права» [2]. 

Держави, які бажають стати членами ЄС, повинні не лише закріпити 

принципи демократії і верховенства права у своїх конституціях, але й 

втілювати їх у повсякденне життя. Конституції держав-заявників мають 

гарантувати демократичні свободи, включаючи політичній плюралізм, 

свободу слова і свободу совісті. Вони встановлюють демократичні 

інститути та незалежні органи правосуддя, органи конституційної 

юрисдикції, що створює умови для нормального функціонування 

державних установ, проведення вільних і справедливих виборів, 

періодичної зміни правлячої парламентської більшості, а також визнання 

важливої ролі опозиції у політичному житті. 

Існують і економічні критерії вступу до ЄС. Це, по-перше, країна має 

бути з ринковою економікою, що характеризується наступними 

елементами: 

рівновага між попитом і пропозицією як результат вільної взаємодії 

ринкових сил; 

лібералізація цін і торгівлі; 

відсутність перешкод для доступу на ринок і виходу з нього; 
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наявність достатньої правової бази, включаючи регулювання права 

власності, виконання законів і контрактів; 

досягнення макроекономічної стабільності, включаючи цінову 

рівновагу, стабільність державного фінансування та платіжного балансу; 

суспільний консенсус щодо найважливіших питань економічної 

політики; 

достатня розвиненість фінансового сектору для спрямування 

збережень на інвестування виробництва [3]. 

Критерій здатності витримувати конкурентний тиск і дію ринкових сил 

у рамках ЄС передбачає: 

наявність дієвої ринкової економіки з достатнім рівнем 

макроекономічної стабільності, що дає змогу суб’єктам ринку приймати 

рішення в атмосфері стабільності й передбачуваності; 

достатня кількість людських і матеріальних ресурсів, включаючи 

інфраструктуру (енергопостачання, телекомунікації, транспорт і ін.), 

рівень освіти і дослідницької діяльності; 

ступінь впливу урядової політики і законодавства на конкуренцію 

шляхом проведення торговельної політики, політики конкуренції, надання 

державної допомоги; 

рівень і темпи інтеграції держави в ЄС перед його розширенням; 

достатня частка малих підприємств у структурі економіки, оскільки 

малі підприємства отримують вигоду від спрощеного доступу на ринок. 

Отже, стає цілком зрозуміло, що вступ України до ЄС — це питання 

перспективи, яке залежить від багатьох факторів. Зокрема, як від 

ефективності внутрішніх реформ, так і від трансформаційних процесів 

всередині ЄС. Отже, у найближчій перспективі Україну на 

євроінтеграційному шляху очікує повсякденна, кропітка робота з 

імплементації Угоди про асоціацію, що рухає країну на шляху до ЄС. 

Однак, і що найважливіше, сьогодні є підстави стверджувати, що Україна 

пройшла етап вибору між європейським і євразійським векторами 

розвитку держави. 
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Сучасна ситуація в Україні вимагає трансформаційних процесів, які 

зроблять ефективною економічну систему для суспільства. Перш за все, 

держава повинна сприяти таким процесам, які можуть підтримувати 

національну економіку та забезпечувати задоволення потреб населення. 

Ефективне державне регулювання економіки, цілеспрямований ефект у 

галузі управління економікою з метою надання певного напрямку 

економічним процесам відповідно до цілей, завдань та інтересів країни, є 

ключовим фактором макроекономічних змін, необхідних країнам під час 

соціально-економічних перетворень.  

https://razumkov.org.ua/statti/ukraina-na-shliakhu-do-yes-otsinky-dumky-i-spodivannia-hromadian
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https://mfa.gov.ua/yevropejska-integraciya/vidnosini-ukrayina-yes/kopengagenski-kriteriyi-chlenstva-v-yevropejskomu-soyuzi
https://mfa.gov.ua/yevropejska-integraciya/vidnosini-ukrayina-yes/kopengagenski-kriteriyi-chlenstva-v-yevropejskomu-soyuzi
https://uzhgorod.net.ua/news/54495
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Питаннями державного регулювання економіки займались вчені-

економісти [1-6]. 

Державне регулювання економіки – цілеспрямований, активний 

вплив органів державної влади на розвиток єдиної економічної системи та 

вирішення економічних проблем цілою системою форм і методів. 

Існує 5 основних функцій управління: планування, організація, 

регулювання, управління, контроль. 

Управління будь-яким процесом починається з виділення цього 

процесу як конкретного об'єкта. Створюється відповідна організація для 

впливу на неї для досягнення бажаних цілей. Наступний етап - це 

організаційний план, реалізація заходів для досягнення цілей. Коли 

організація створюється і визначаються плани її діяльності, визначаються 

правила поведінки кожного члена організації в рамках запланованих 

заходів. Відбирається персонал, який може реалізувати заплановане. 

Існує динаміка управління, яка вимагає постійного контролю. 

У процесі економічного регулювання держави формується 

економічна роль держави. Перш за все, економічна роль держави 

залежить від характеру дій економічних законів. Основна мета - 

забезпечити відтворення загального капіталу, а також функціонування та 

процес розвитку економічної системи. 

До факторів, що вимагають державного регулювання національної 

економіки, належать: 

перерозподіл доходів для зменшення соціальної напруги; 

забезпечення розвитку стратегічних проривів у найважливіших 

сферах НТП, а також базової науки та освіти; 

наявність найбільших інвестиційних проєктів у нових галузях з 

невизначеними очікуваннями попиту; 

необхідність охорони навколишнього середовища; 

зобов'язання вирішувати регіональні економічні проблеми; 

захист національних інтересів на світовому ринку. 

Державне регулювання національної економіки - це система заходів, 

спрямованих на створення оптимальних умов для ефективного 

функціонування ринку та вирішення складних соціально-економічних 
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проблем національної економіки. Основні цілі національної економіки 

держави включають: 

1) забезпечити економічну безпеку країни; 

2) покращення добробуту всього населення та боротьба з бідністю. 

Державна система регулювання, що складається з 

взаємопов’язаних компонентів, координована робота яких дозволяє 

ефективно використовувати всі ресурси та досягти своєчасних цілей.  

До основних складових системи державного регулювання економіки 

належать:  

цілі та завдання державного регулювання економіки;  

методи, принципи та інструменти держави для регулювання 

економіки;  

процес державного регулювання економіки;  

фінансування державного регулювання економіки.  

Принципи державного регулювання економіки полягає в тому, що 

цей процес повинен бути спрямований на вирішення щоденних проблем 

та досягнення цілей. 

Необхідність державного регулювання економіки. Держава 

втручається в економіку, що є метою держави, подолати економічні кризи 

і одночасно - регулювати та підвищувати ефективність економіки.  

Об'єктивні причини необхідності державного регулювання сучасної 

економіки: 

відсутність досконалої конкуренції;  

ціновий механізм не працює для певної категорії товарів, наприклад, 

національна оборона - це "товар", який не може бути оцінений і проданий 

на ринку; 

захист навколишнього середовища, розвиток освіти, охорона 

здоров'я; 

існування ринків, де адаптація відбувається повільно порівняно з 

класичною моделлю саморегулювання. Наприклад, ринок праці. 

Таким чином, державне регулювання національної економіки - це 

система заходів, спрямованих на створення оптимальних умов для 

ефективного функціонування ринку та вирішення складних соціально-

економічних проблем національної економіки. 
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Іноземні інвестиції відіграють важливу роль в економічному розвитку 

України. Вони є підґрунтям для зростання продуктивності економіки, яка, 

в свою чергу, може стати базою для зростання доходів і споживання . 

Низький обсяг інвестицій сьогодні означає природне обмеження 

економічного зростання як мінімум на перспективу 3-5 років. Тому одним 

із найголовніших завдань макроекономічної політики є створення 

сприятливого інвестиційного клімату для подальшого розвитку 

підприємницької діяльності країни. Наразі в Україні існує проблема 

дефіциту фінансових ресурсів. Через це держава не в змозі самостійно 

інвестувати різноманітні сфери економіки через брак бюджетних коштів. 

Тож створення сприятливого клімату у інвестиційному середовищі є 

актуальним завданням  для покращення економічної ситуації в Україні. 

Інвестиційну привабливість країни можна визначити як позицію 

держави на світовому ринку інвестиційних ресурсів в порівнянні з іншими 

державами-реципієнтами інвестицій, яка залежить від умов інвестиційної 

діяльності в країні і характеризує доцільність вкладення капіталу в 

конкретну сферу діяльності [2].  

Завдяки своєму досить вагомому економічному потенціалу, Україна 

є країною з вираженим простором для інвестиційної діяльності. 

Передумовами формування сприятливого інвестиційного клімату є : 

 географічне положення України.  А саме близьке розташування 

відносно Європи, Центральної Азії. До того ж Україна межує з 8 

державами, має Чорноморські порти, що легко дозволяє транспортувати 

вантаж іншим країнам; 

 природно-ресурсний потенціал країни. Багато ресурсів 

вивчено і вони використовуються досить ефективно ; 
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 сприятливий клімат. Це дозволяє займатися сільським 

господарством на всій території країни); 

 рекреаційні ресурси: мінеральні води, природні ліси ,водойми і 

морський простір. Такі регіони зможуть зацікавити інвесторів, які хочуть 

вкладати кошти в туризм, відпочинок, санаторно-курортне лікування.  

 Рівень освіти досить високий, що дозволяє готувати 

кваліфікованих фахівців [5].  

Проте, незважаючи на ряд перерахованих переваг України серед 

інших держав, інвестиційна привабливість країни залишається на 

низькому рівні. Розглянемо загальні показники стану інвестиційної 

діяльності на 2017 рік. За даними Держстату у 2017 році в економіку 

України іноземними інвесторами з 76 країн світу вкладено 1630,4 

млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) [3]. На рис.1.3. 

наведено графік вкладених прямих інвестицій 2010-2017 рр.  

 

 

Станом на 31.12.2017 найвагоміші обсяги надходжень прямих 

інвестицій були спрямовані до установ та організацій, що здійснюють 

фінансову та страхову діяльність – 26,1%  та підприємств промисловості 

– 27,3 %. До основних країн-інвесторів належать Кіпр – 25,6 %, 

Нідерланди – 16,1%, Велика Британія – 5,5%, Німеччина – 4,6%, Віргінські 

Острови (Брит.) - 4,1%, і Швейцарія – 3,9%. Головними сферами 

економічної діяльності, за обсягами освоєння інвестицій, у 2017 році 

Рис. 1.3. Показники стану інвестиційної діяльності 
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залишаються: промисловість – 33,1%, будівництво – 12,3%, сільське, 

лісове та рибне господарство – 14,0 %, інформація та телекомунікації – 

4,1%, оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів – 7,0%, транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність – 8,7%, державне управління й оборона; обов`язкове 

соціальне страхування – 7,4% [1]. 

Сьогодні для України найважливішими напрямами інвестиційної 

політики є збільшення обсягу капіталовкладень для прискореного виходу 

з економічної кризи. В основі інвестиційної політики має бути здійснено 

безліч структурних реформ, перерозподіл інвестицій на користь 

наукомістких галузей, які визначають науковотехнічний прогрес 

електроніки, машино- та кораблебудування. Один із найважливіших 

напрямів інвестиційної політики в Україні – збільшення інвестицій 

підприємствами за рахунок власних коштів і зменшення питомої ваги 

державних капіталовкладень. 

Існують фактори,які негативно впливають на бажання інвесторів 

вкладати кошти в економіку України. Інвесторів відлякує політична 

нестабільність, недовіра до судової системи, недостатня захищеність 

прав інвесторів,нестабільність національної валюти, високий рівень 

корупції, монополізація ринків і, звичайно ж, військовий конфлікт на 

Україні. 

Для вирішення цих проблем необхідно здійснити наступні заходи:    

По-перше, потрібно відновити політичну стабілізацію та визначити 

пріоритети у зовнішній політиці. 

По-друге, вдосконалити податкову та законодавчу  базу для 

залучення іноземного капіталу в сфери інвестицій, а також прийняти нові 

закони, які будуть поширюватися на всі види форм власності. До того ж, 

не зайвим буде забезпечити невтручання з боку влади у процес прийняття 

рішень органами судової системи, тобто, забезпечити незалежність 

судовій системі.  

По-третє, спростити реєстрацію та ліцензування, процедуру участі 

іноземних інвесторів у процесі приватизації державного майна та 

запровадити державний моніторинг інвестиційної діяльності, визначити 
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функції і встановити відповідальності державних органів і установ, 

уповноважених реалізувати державну політику у цій сфері. 

По-четверте,  необхідно прийняти пакет законів щодо ліквідації 

корупції, зменшення адміністративного тиску на бізнес та сприяння 

відділенню бізнесу від органів влади. 

По-п`яте, потрібно обґрунтувати підвищення ефективності та 

посилення прозорості функціонування механізмів державно-приватного 

партнерства, розвитку інвестиційного ринку та інвестиційної 

інфраструктури. 

Таким чином, враховуючи усі негативні чинники, як соціального-  

економічного, так і політичного плану, виникає необхідність розробки 

державної стратегії направленої на активізацію притоку іноземного 

капіталу в Україну. Зарубіжний інвестор має сприйняти Україну як 

стабільну країну, де макроекономічна складова асоціюється із 

послідовним розвитком, включаючи стабільні темпи зростання 

виробництва, платоспроможним попитом, а також постійно 

модернізуючою економічною структурою.  

Разом з удосконаленням законодавства щодо іноземних інвестицій 

повинні розвиватися й інші чинники механізму залучення прямих 

іноземних інвестицій, котрі виявлятимуться у забезпеченні стабільності 

політичного середовища, вдосконаленні та забезпеченні стабільності 

податкової, грошово-кредитної та митної політики, максимальному 

спрощенні процедур, які регламентують взаємовідносини між державою і 

підприємцями в галузі залучення іноземних інвестицій, створенні гарантій 

стабільності умов щодо довгострокового фінансування інвестиційних 

проектів. 
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The leading trend in the modern development of the world economy and 

finance is globalization. In particular, there is the formation of a single market, 

closer interaction between countries in the political and economic arena, ie 

there is a mutual penetration of different spheres of public life and the creation 

of a global political, economic, cultural community. therefore, there is a need to 

clearly articulate the priorities of Ukraine's participation in globalization. 

The works of Stukalo NV are devoted to the problems of formation of the 

financial system in modern conditions and development of globalization 

processes. [1], A. Makushkin [2], O. Mozgov [3], R. Robertson [4] and others. 

The purpose of this work is to determine the positive and negative trends 

in financial markets in the context of globalization. 

The process of globalization has spread most in the financial sector. 

Information technology has made it possible to connect the world's financial 

centers, reduce the time of transactions and reduce their cost. The wave of 

mergers and acquisitions in developed countries and the deregulation of the 

economy in the last decades of the last century have led to the emergence of 

financial holdings. The financial market began to develop from its own sources, 

http://www.ukrstat.gov.ua/


36 

 

separating itself from the real economy. The state loses control over the 

movement of private capital, which determines the economic situation in most 

countries. A new global decision-making mechanism is being formed with a 

new composition of participants. 

An important consequence of this was the de facto independence of the 

global financial market from the policies of individual countries. Additionally, 

the progressive development of communication systems against the 

background of liberalization of international economic and, in particular, 

monetary and financial relations has led to almost absolute mobility of capital. 

These factors contributed to the emergence of the economic environment. That 

is why the pace of their development far exceeds the pace of development of 

the real sector of the world economy. 

At the same time, most of the financial transactions on them up to (90%) 

are purely speculative. In addition, the reverse effect of the financial sector on 

the real sector of the economy is gaining momentum. This position of world 

financial markets, given the general trend of globalization of world economic 

relations, contributed to the fact that the process of their globalization was 

much faster than the globalization of other factors of production. 

Given the ratio of the processes of globalization of the financial and real 

sectors of the economy, there are four types of globalization (Fig. 1.4.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4. Types of globalization 

 

Types of globalization 

Full globalization Globalization is mainly 

the financial sector 

Globalization is mainly the real sector Lack of globalization 
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1. Full globalization (real and financial sectors of the economy of both 

countries are closely interconnected). 

2. Globalization of the predominantly financial sector (since the mobility 

of financial assets is greater than the mobility of goods and services, in many 

cases the development of globalization occurs in financial markets). 

3. Globalization of the predominantly real sector (in regional associations 

of countries the markets of some types of goods and services can be fully 

integrated, and there is a situation in which the real sector of the economy 

dominates the financial sector in the degree of globalization). 

4. Lack of globalization (financial and real sectors of the economy are 

isolated within national borders). 

Modern research emphasizes that the second type of globalization is 

currently dominant in the world, but if we analyze individual regions and 

countries, we find the intersection of other types. The leading factors of 

globalization of financial markets are: the presence of free movement of capital 

between countries; liberalization and deregulation of financial markets; 

competition for access to capital and search for new opportunities; volatility and 

instability of markets, especially in developing countries; development of 

information technologies; standardization of financial products and financial 

innovations. 

It is worth noting the current trends of globalization of financial markets. 

In particular, there is a significant integration of international capital markets, 

the impetus for which was the elimination of many barriers to entry into national 

capital markets of international creditors and borrowers, reducing transaction 

costs, rapid development of information systems, etc. The constant search for 

profitable areas of investment by transnational financial institutions and the 

need of consumers of financial resources for significant amounts of funding 

have contributed to increasing competition in international financial markets 

between creditors and borrowers. In addition, the boundaries between the 

various sectors of international financial markets are gradually disappearing, ie 

there is a convergence of international financial markets. This became possible 

with the weakening of the legislative division of investment and commercial 

banking. Universal commercial banks have become active participants in the 
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securities market, and investment banks have begun to develop a new 

segment of lending. 

The tendency to merge financial institutions leads to the emergence of 

international financial holdings, which unite insurance companies, pension and 

mutual funds, investment and commercial banks and cover various segments 

of the financial market. 

There is a concentration of international financial markets and their 

computerization and informatization. The essence of the latter is the extensive 

use of the latest information systems, global databases and integrated 

transaction management systems by participants in international financial 

markets. The action of other factors of globalization directly depends on the 

development of information technology. Thus, computer systems are widely 

used in world debt securities trading, risk management, etc. Some international 

banks invest up to 25% of their total annual operating costs only for the 

development of their information technology. 

International investors and borrowers operating in globalized financial 

markets make a number of demands on them, which, in turn, are the 

consequences of financial globalization, in particular: high quality products and 

favorable prices for them; high level of diversification and intensive innovation; 

high liquidity of financial products; professional risk management; efficient 

distribution of capital worldwide. 

The study highlighted the negative effects of globalized financial markets, 

which are the cause of risks: the emergence of differences between global and 

domestic market-oriented participants; the impact of globalized markets on 

political and economic events in the world; risks of misuse of financial 

instruments and financial fraud by global participants. 

Globalization has a significant impact on the financial condition of 

pension funds in different regions and countries, which objectively affects the 

financial situation of the elderly, who often live on their financial savings. 

It should be noted that in addition to the direct losses that a significant 

number of economic entities may suffer due to globalization problems, its 

negative social consequences are also the general insecurity of entrepreneurs 

and all workers in the perspective of their economic situation and exacerbation 

of social contradictions. 
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Thus, we can say that all of the above can further cause social and 

political instability in society, and therefore affect the trends of financial capital. 

It should be noted that Ukraine is gradually integrating into international 

financial markets and the consequences of globalization processes are 

becoming increasingly tangible for the Ukrainian financial system. The positive 

or negative vector of change from globalization depends on the level of 

development of the national economic and financial systems of the country. 

Ukraine should develop a policy that will be able to meet the challenges of 

financial globalization, to prevent the negative consequences of this process. 

Today we cannot talk about Ukraine's rapid and full entry into the global 

financial space, the process must be gradual: stabilization of the national 

financial system, its liberalization, integration, globalization. A comprehensive 

state strategy for the development of Ukraine's national financial system in the 

context of globalization must be implemented and a corresponding state 

program adopted within its framework. The implementation of the state 

program, which is based on national interests, is envisaged at both the national 

and local levels. 
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Ця тема є актуальною, бо на основі даних про склад та розмір кошику 

формується розмір прожиткового мінімуму, пенсій, соціальних пільг та 

інших виплат. Питання складу споживчого кошику багато років хвилює не 

лише науковців, але й звичайних громадян нашої держави.  

Споживчий кошик – це приблизний розрахунковий набір, асортимент 

товарів та послуг, які необхідні кожному громадянину країни на певний 

проміжок часу (рік), що має зберегти здоров'я і забезпечити його 

життєдіяльність. До складу споживчого кошику входять наступні групи 

товарів та послуг. 

1. Продукти харчування. На них припадає основна частина вартості 

кошика. Для переважної більшості громадян України й інших держав, 

значна частина сімейного бюджету витрачається саме на продукти 

харчування. 

2. Непродовольчі товари. У складі цієї групи переважають ліки, 

предмети побуту, одяг і взуття. Ці категорії є незамінними і життєво 

необхідними для населення. Далі йдуть витрати на меблі, домашніх 

тварин, інвентар для дачі тощо. 

3. Послуги. Такі як оплата освіти, проведення дозвілля і відпочинку. 

Сюди ж відносяться витрати на транспорт, страхування та комунальні 

платежі. 

Склад кошика змінюється з часом та значно різниться в різних 

країнах. Вартість кошика враховується при розрахунках розмірів 

мінімальної заробітної плати, купівельної спроможності населення, 

величини різних видів соціальних виплат.  

Споживчий кошик в Україні містить 296 різноманітних товарів та 

послуг. Його склад розраховується відповідно до  Постанови Кабінету 

Міністрів України вiд 11 жовтня 2016 № 780 «Пpо затвердження наборів 
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продуктів харчування, нaборів непродовольчих товарів тa наборів послуг 

для оcновних соціальних i дeмографічних груп населення». На виконання 

цієї Постанови Міністерство соціальної політики видало наказ вiд 

03.02.2017 №178/147/31 «Про затвердження Методики визначення 

прожиткового мінімуму», де надано не лише методику, але і умовні 

приклади розрахунку вартості прожиткового мінімуму. Так, згідно з даною 

методикою, прожитковий мінімум складається з вартісних величин набору 

продуктів харчування, достатнього для забезпечення нормального 

функціонування організму людини, збереження його здоров’я; 

мінімального набору непродовольчих товарів, необхідного для 

задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості; 

мінімального набору послуг, необхідного для задоволення основних 

соціальних і культурних потреб особистості [2]. 

Прожитковий мінімум – вартісна величина достатнього для 

забезпечення нормального функціонування організму людини, 

збереження його здоров'я набору продуктів харчування (далі – набір 

продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих 

товарів та мінімального набору послуг, необхідних для  задоволення 

основних соціальних і культурних потреб особистості [3]. Згідно з Законом 

України від 15.07.1999 № 966-XIV «Про прожитковий мінімум» в редакції 

від 20.01.2018 визначено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб 

з 1 січня 2018  року становить – 1762 гривні, з 1 липня – 1841 гривня, з 1 

грудня - 1921 гривня [4]. 

На відміну від України, в Польщі існує два поняття споживчого 

кошику. Minimum egzystencji – прожитковий мінімум, споживчий кошик, до 

складу якого входять лише ті елементи, які необхідні для підтримання 

життєвих функцій організму людини, також психофізичного здоров’я. Його 

вартість у середньому складає приблизно 484 злотих, тобто 3630 грн. Але 

це межа крайньої бідності. 

Друге поняття – Minimum socjalne. Це соціальний мінімум, що 

показує вартість такого споживчого кошику, що містить витрати на 

продукти харчування, житло, одяг, охорону праці, гігієну, витрати на 

комунікацію, навчання, сімейні та дружні контакти, невелику участь у 

культурному житті. Це модель забезпечення своїх потреб на рівні 
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мінімального благополуччя – аналог нашого споживчого кошику. В Польщі 

його вартість в середньому складає 914,5 злотих, що дорівнює 7061 грн 

[5]. Різниця полягає не тільки в вартості споживчих кошиків, але й в 

методах його формування. В Польщі уряд аналізує, що та в якій кількості 

купував середньостатистичний поляк, а в Україні ніби наказує, що та 

скільки потрібно купити. Також суттєво різниться й кількість товарів та 

послуг, що можна придбати за прожитковий мінімум, а тобто кількість 

товарів та послуг, що входять до споживчих кошиків Польщі та України. 

Наприклад, продуктів харчування на один день українець має з’їсти: 107 г 

ржаного хліба, 170 г пшеничного, 260 г картоплі, 175 г різноманітних 

фруктів, 33 г курятини, 83 г м’яса, 14 г вершкового масла. Тоді як добова 

норма поляка складає 120 г ржаного хліба, пшеничного – 125 г, 600 г 

картоплі, 190 г фруктів, 90 г курятини, 165 г м’яса, 25 г вершкового масла. 

Розглянемо показники в категорії «Одяг». Для працездатного 

чоловіка, що є громадянином України зимова куртка, светр та джинси 

мають прослужити 3 роки, труси – 6 пар на 1,5 роки, плавки – 1 на 4 роки, 

чоботи зимові – 1 пара на 3, туфлі осінні – 2 пари на 5 років. Тоді як чоловік 

працездатного віку, що є громадянином Польщі має придбати 1 зимову 

куртку на 3 роки, светр та джинси на 2,5, труси – 3 на півроку, плавки – 1 

на 1 рік, зимові чоботи та осінні туфлі – по 1 парі на 2 роки.  

Жінка працездатного віку, що є громадянкою України, має придбати 

1 пальто на 6 років, джемпер та светр – по 1 на 3 роки, труси – 6 пар на 1 

рік, бюстгальтер 1 на 6 місяців, 1 спідницю на 4 роки. Жінка працездатного 

віку, що є громадянкою Польщі може дозволити собі 1 пальто на 6 років, 

джемпер та светр по 1 на 1,5 роки, 8 трусів на рік, 1 бюстгальтер на 7 

місяців, спідницю 1 на 1,5 роки, босоніжки (як і українка)  1 на 1,5 роки. 

Відрізняються показники й у категорії «Побутова техніка». 

Холодильник українцям має служити 15 років, телевізор – 10, праска – 9, 

пральна машина – 14, годинник настільний – 6 років. Для поляків строк 

служби побутової техніки набагато менший. Наприклад, холодильник 

поляк може придбати 1 на 8 років, телевізор – на 7, праску та настільний 

годинник – на 1 рік, пральну машину – на 8 років. Вражає також різниця 

між кількістю послуг інформації, культури та відпочинку, що входять до 

споживчих кошиків України та Польщі. Наприклад, газет та журналів 
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українська родина може придбати 52 шт. на рік, тоді як польська – 150 шт. 

на рік, відвідати театр, музей, зоопарк чи кінотеатр українець може 6 разів 

на рік, а поляк – 12. 

У ході аналізу визначено, що споживчий кошик – це мінімальний 

набір товарів та послуг, які мають забезпечити життєдіяльність людини; 

прожитковий мінімум – це вартісна величина цього мінімального набору 

товарів та послуг; визначено, що до складу кошику входять 3 категорії – 

продукти харчування, непродовольчі товари та послуги; роз’яснено 

методику розрахунку прожиткового мінімуму. Я вважаю, що прожитковий 

мінімум в Україні є заниженим, тому потребує перегляду. Наразі склад 

споживчого кошику не може у повній мірі задовольнити основні соціальні 

та культурні потреби українців. Він являє собою набір товарів та послуг, 

який може сприяти тільки фізичному виживанню [8]. На мою думку, 

потрібно проаналізувати що та в якій кількості споживає 

середньостатистичний українець та на основі цих даних сформувати 

склад та розмір споживчого кошику, тобто потрібно його осучаснити та 

наблизити до сьогоднішніх реалій та затвердити переглянутий вміст 

споживчого кошику й норми споживання. 
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Товарно-грошовими відносинами між країнами з різним рівнем 

соціально-економічного розвитку керує світовий ринок товарів і послуг. Як 

правило, будь-що і будь-хто має свої недоліки та переваги. Так само і зі 

світовим ринком. Однією з таких негативних рис є те, що на ринку була і 

продовжує існувати монополія. Іншими словами, це такий тип структури 

ринку, в якому існує тільки один продавець, який контролює всю галузь 

виробництва певного товару, що не має замінників. Звідки і як вона 

виникає? Монополія є наслідком нездатності ринку ефективно виконувати 

свої функції, а саме – забезпечувати ефективне розміщення благ і 

ресурсів, нормальний  для суспільства розподіл доходів, економічну 

стабільність і динаміку.  

У будь-якому випадку процес монополізації завдає великої шкоди 

світовому ринку.  

- По-перше, руйнується конкуренція, яка становить важливу 

роль на ринку. 

- По-друге, монополісти збільшують прибутки, шляхом 

підвищення ціни і зменшення обсягу випуску продукції, що складає 

негативний вплив на нас, тобто, споживачів. 

- По-третє, вони монополізують засоби масової інформації, тим 

самим психологічно діють на свідомість людей, що, у свою чергу, дозволяє 

керувати ними необхідному їм напрямку. 

Для того, щоб запобігти зловживанню монополістами їх становищем 

держави здійснюють антимонопольну політику – так званий комплекс 

заходів, який спрямований на припинення та обмеження діяльності 

монополій, а також створення відповідного законодавства, який 
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застосовується проти монополістичних відносин, що  впливають або 

можуть вплинути на економічну конкуренцію. У разі порушення закону [1] 

монополісти понесуть відповідальність у вигляді: 

- Штрафів (розмір залежить від пункту закону, який був 

порушений); 

- Примусових поділів монопольних утворень; 

- Адміністративною відповідальністю; 

- Відшкодуванням завданої шкоди. 

Американська і українська  антимонопольна політика мають свої 

особливості. Наприклад, американська  спрямована проти монополії як 

цілісної структурної одиниці,  у той час, коли українська спрямовується на 

протидію лише певним негативним проявам ринкової влади монополій(бо 

вона знаходить певні позитивні наслідки монополізації, наприклад 

монополії сприяють прогнозованості ринку, видозмінюють конкуренцію і 

шукають нові перспективні можливості розвитку; монополіст може бути 

інноваційно активнішим, ніж фірма у конкурентній сфері). Тобто, 

конкурентна політика  України в цілому має регулятивний характер – 

спрямовується тільки проти негативних монополістичних прийомів. [2] 

Антимонопольне регулювання створюється для того, щоб 

забезпечити оптимальний баланс інтересів монопольних утворень і 

суспільства. На мою думку, процес демонополізації повинен відповідати 

сучасному розвитку економіки. Щоб вдало організувати та розпочати 

антимонопольну політику потрібно: 

- Перш за все, почати з вивчення конкурентного середовища, яке 

існує та розвивається в державі; 

- Створити програми щодо забезпечення якості та 

конкурентоспроможності товарів та послуг; 

- Забезпечити регулювання цін державою; 

- Зняти бар’єри вступу на ринки нових підприємств. 

В Україні найбільш монополізованими вважають сфери видобування 

вуглеводнів, продуктів нафтопереробки, транспорт, пошта і зв’язок, 

виробництво електроенергії, газу та води.[5] 

Отже, українському законодавству потрібно продовжувати роботу 

над розвитком антимонопольної політики, застосовуючи іноземний досвід. 
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Наприклад, скористатися одним з методів регулювання антимонопольної 

політики у США, а саме – індексом Херфіндаля-Хіршмана. Він дозволить 

перешкоджати виникненню монополістичних об’єднань, що у свою чергу 

забезпечить зменшення розвитку і без того складного монополістичного 

становища.  
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Сучасний стан економіки України відповідає світовим тенденціям 

зростання трансакційного сектору, а це означає, що він потребує своєчасної 

розробки та впровадження заходів щодо регулювання трансакційних витрат 

для подальшої їх оптимізації. Процес регулювання трансакційних витрат 

здійснює держава та її інститути. Тому державний механізм регулювання 

трансакційних витрат – це система заходів, яка спонукає державні інститути 

до ефективної економічної взаємодії з урахуванням обраних пріоритетів 

економічного розвитку. 

В основі регулювання трансакційних витрат повинен лежати 

комплексний підхід до забезпечення позитивних змін в економіці на основі 

реалізації таких заходів державного регулювання, як (див. рис. 1.5.): 

 

Рис. 1.5. Заходи державного регулювання трансакційних 

витрат малого бізнесу (складено на основі [1]) 

Удосконалення системи адміністрування малого бізнесу

Посилення специфікації та захисту прав власності малого бізнесу

Підтримка грошової системи

Вироблення ідеології для формування стійкості суспільства до корупційних проявів 

Створення сприятливого інвестиційного клімату малого бізнесу

Розвиток фінансової системи малого бізнесу

Сприяння зовнішньоекономічній діяльності з урахуванням інтересів вітчизняного 
товаровиробника 
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Реалізація таких заходів регулювання непрямим чином сприяє 

оптимізації даних витрат. При цьому, в умовах реформування 

національної економіки України, пріоритетні завданні представлені на рис. 

1.6. 

 

Рис. 1.6. Пріоритетні завдання регулювання трансакційних 

витрат малого бізнесу (складено на основі [2]) 

 

Таким чином, формування системи управління трансакційними 

витратами є необхідним елементом державного регулювання економіки, 

який стимулює суб’єктів господарювання до ефективної взаємодії. Отже, 

головною метою є збільшення системоутворюючих та зменшення 

стагнаційних трансакційних витрат з урахуванням обраних пріоритетів 

економічного розвитку держави. В таких умовах, основними засобами 

удосконалення регуляторного середовища є аналіз регуляторного впливу, 

адміністративне спрощення, розгляд регуляторних альтернатив тощо [3]. 

Реалізація даних заходів дозволить: по-перше, забезпечити 

розвиток політичної, соціальної та культурної активності громадян, по-

друге, підвищити ступень задоволення потреб українського суспільства та 

ефективності економічної діяльності. Таким чином, дослідивши 

літературу, стає зрозумілим, що регулювання трансакційних витрат 

можливе через наступні заходи (див. рис. 1.7):  
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від неправомірного 

втручання в їх діяльність 
контролюючих органів

Здійснення комплексних 
заходів по 

впровадженню 
національної 

антикорупційної стратегії

Забезпечення 
реформування 

податкової системи та 
удосконалення 

регулювання діяльності 
фінансових установ

Збільшення частки 
державних 

“продуктивних” витрат,  
які пов'язані з розвитком  

людського капіталу та 
малого бізнесу

Розширення 
можливостей 

макроекономічного 
прогнозування з метою 
забезпечення цінової 

стабільності
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Рис. 1.7. Заходи регулювання трансакційних витрат малого 

бізнесу (складено на основі [4; 5]) 

 

Варто зазначити, що такі заходи, звичайно ж, призведуть до 

збільшення інституційних трансакційних витрат, але тільки в коротко- та 

середньостроковому періоді, проте вони сприятимуть зниженню рівня 

нелегальної економіки, зменшенню корупції, поповненню державного 

бюджету та підвищенню інвестиційної привабливості в країні, що призведе 

до зростання ступню задоволеності суспільства та ефективності 

економічної діяльності [4]. 

Управління трансакційними витратами підприємства слід 

розглядати як політику пошуку оптимального балансу між поточним 

станом та майбутнім розвитком. Впровадження механізму регулювання 

трансакційних витрат є необхідним для забезпечення оптимальних 

обсягів і структури витрат, які сприятимуть досягненню максимального 

результату.  

За таких умов, ця схема пропонує алгоритм управління даними 

витратами, який представлений на рис. 1.8. 

Формування правової 
бази в контексті 

забезпечення прав 
сторін контракту, 

коли агенти були б 
впевнені у надійному 
захисті від нечесних 

дій

Створення умов, які 
виключають 

можливість неякісних 
товарів (послуг), 

вдосконалення самих 
стандартів згідно до 

сучасних вимог

Формування 
середовища, щоб 

звести до мінімуму 
витрати на 

організацію взаємодії 
між суб'єктами 



51 

 

 

Рис. 1.8. Алгоритм управління трансакційними витратами 

субєктів малого бізнесу (складено на основі [6]) 

 

Таким чином, використання ефективного механізму управління 

трансакційними витратами, що враховує інституційні умови виникнення і 

існування в економіці, дозволяє управляти даними витратами та 

оптимізувати їх величину, що, в свою чергу, позитивно вплине на прибуток 

підприємства. Як вже було з’ясовано, основною метою управління 

трансакційними витратами є забезпечення їх оптимальних обсягів і 

структури. В такому випадку, оптимальними є такі витрати, які навіть за 

умови зростання забезпечують приріст доходу та прибутку. До них можна 

віднести формальні інститути – діюче законодавство, неформальні 

інститути – норми та звичаї, розвиток та використання ІКТ та інституційне 

середовище – якість правових норм, ефективність судової системи, 

державне регулювання тощо. 

Сучасні методи оптимізації трансакційних витрат малого бізнесу 

повинні включати в себе аналіз комплексних рішень. Розглянемо деякі 

шляхи більш детально: у сучасних умовах ринкової економіки, 

впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій сприяє інноваціям, 

допомагає економічним агентам розширяти межі ринку, забезпечує 

Визначення системи 
аналітичних показників, 
які дозволяють оцінити 
ефективність існуючої 
системи управління та 
виявлення недоліків 

Налагодження системи 
пошуку, обробки та 

передачі інформації про 
величину трансакційних 

витрат та умови їх 
виникнення

Здійснення безперервного 
контролю за ходом 

діяльності підприємства, 
зокрема за здійсненням 

даних витрат малого 
бізнесу

Виявлення тенденцій до 
зміни рівня, обсягу та 

структури даних витрат 
малого бізнесу

Визначення напрямків 
управління даними 

витратами з метою їх 
раціоналізації розміру та 

структури

Визначення зовнішніх та 
внутрішніх параметрів, 
зміна яких впливає на 

розмір і структуру даних 
витрат малого бізнесу   

Визначення інструментів  
і методів управління, які 
дозволять менеджерам  

оптимізувати величину і 
структуру даних витрат 

малого бізнесу

Визначити та оцінити 
критерії управління та, у 

разі необхідності, 
провести зміну значень 

Визначення резервів 
оптимізації трансакційних 

витрат малого бізнесу
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зростання закупок у зовнішніх постачальників, що впливає на організацію 

і розмір підприємства та дозволяє ефективно регулювати й оптимізувати 

трансакційні витрати. Отже, для реалізації комплексної стратегії 

управління трансакційними витратами необхідне введення в 

експлуатацію ERP-системи як «центрального мозку підприємства», яка 

забезпечує наскрізний облік, контроль і планування даних витрат та 

дозволяє звести до мінімуму останні. До того ж, необхідно враховувати 

специфіку підприємства. Аналіз літератури показав, що підходи до 

управління даними витратами розроблялися переважно для промислових 

підприємств. До таких підходів можна віднеси системний та проблемно-

орієнтований. Проте для підприємств торгівлі такі підходи не надають 

конкретної технології та інструментарію управління витратами. 

Підбиваючи підсумки зауважимо, що для підвищення ефективності 

діяльності підприємства необхідно оптимізувати рівень трансакційних 

витрат, однак, на процес формування і величину трансакційних витрат 

впливають також фактори зовнішнього оточення підприємства. А отже не 

всі види трансакційних витрат можливо мінімізувати на рівні окремих 

суб’єктів господарювання.  

 

Список використаних джерел 

 



53 

 

5. Дугінець Г. В. Регулювання трансакційних витрат міжнародної 

економічної інтеграції: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02  / Г.В. 

Дугінець. – Донецьк, 2007. –20 с. 

6.  Круш П.В. Формування механізму управління трансакційними 

витратами підприємства / П.В. Круш, І.В. Макалюк // Економічний вісник 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут». – 2013. – № 10. – С. 212–218. 

 

 

 

УДК 339.72 
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Євроінтеграція – цивілізаційний вибір України, одна з ключових 

вимог Революції гідності. У системі зовнішньополітичних пріоритетів 

України вона посідає особливе місце. 

Особливість загального розвитку України полягає в тому, що він 

якщо не повністю, то багатьма своїми сторонами продовжує перебувати 

під потужним впливом Росії. Кожен новий поворот в україно-російських 

взаєминах неодмінно позначається на внутрішніх дискусіях щодо 

геостратегічного вибору країни. Комплекс проблем, пов’язаних з 

реалізацією задекларованого Україною євроатлантичного курсу, є надто 

широким, щоб бути проаналізованим в одній публікації. Центральною і 

першочерговою з них нам видається набуття українським суспільством, 

яке формується в єдину націю співгромадян, тих рис, які завдячували б її 

європейську ідентичність. Зрозуміло, що в такому разі нова українська 

ідентичність мала б бути повністю або майже повністю позбавленою тих 

рис, що й досі роблять Україну подібною до Росії. Кінцевий результат 
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такого розвитку, у т.ч. відносно наближеності української нації до 

європейської ідентичності, залежить від того, як буде вирішуватися 

питання про етносоціальну модель України. Простіше говорячи, від 

відповіді на питання, якій бути українській нації – залишиться вона 

моноетнічною, маючи на своїй історичній території групи національних 

меншостей, або поступово всі етнічні спільноти країни об’єднаються в 

поліетнічну націю, що вважатиме українську територію своєю єдиною 

батьківщиною, а державу – фактором своєї єдності.  

У першому випадку національна ідентичність буде формуватися у 

вигляді домінанти ідентичності титульного етносу – з перевагою його 

історичного міфу, мови, культури, соціального ідеалу й т.д. У другому 

випадку потрібний такий історичний міф, що був би сприйнятий всіма 

етнічними спільнотами країни, така модель функціонування мов, що 

максимально враховувала б поліфонічність населення. Необхідно про 

цьому досягти суспільного компромісу з питання геополітичного вибору, 

як і форми державного устрою. Специфіка України в тім, що й перший, і 

другий шлях вона не може пройти повністю вільною від російського 

впливу. Відповідно, сила цього впливу буде визначатися якісним станом 

україно-російських взаємин. 

Україна як країна, обмежена в енергетичних й інших ресурсах, 

зацікавлена насамперед в енерго- і ресурсозберегаючих технологіях, 

заснованих на новітніх наукових знаннях. Навколо вирішення цього 

питання в найближчій перспективі буде вестися суспільна дискусія й 

формуватися усвідомлення загальнонаціональної мети. Відповідно, 

вплинути на становлення української економічної ідентичності, тобто на 

здатність України показати себе на світових ринках і закріпитися на них, 

міг би тільки власник передових ефективних технологій. Ані Росія, ані 

України до числа технологічно передових країн не відносяться, а відтак 

їхнє нинішнє співробітництво здатне лише підтримувати таке 

виробництво, що закріплює за ними ідентичність країн з 

напівколоніальною номенклатурою експорту. Росії це стосується меншою 

мірою, України – значно більшою.  

Враховуючи те, що стратегічною метою України є повномасштабна 

інтеграція до європейських та євроатлантичних структур та повноправна 



55 

 

участь у системі загальноєвропейської безпеки, держава спрямовує свою 

діяльність на розвиток конструктивного співробітництва з існуючими на 

європейському континенті структурами безпеки.  

Головне завдання України на сьогоднішньому етапі вбачає в 

утвердженні європейських цінностей і стандартів в політиці, економіці та 

соціальній сфері,  тобто сприянні розвитку торгівлі та інвестицій, розвитку 

стосунків шляхом постійного політичного діалогу, забезпеченні підґрунтя 

для взаємовигідного економічного, соціального, фінансового, 

громадського, науково-технологічного та культурного співробітництва. У 

цьому – запорука суспільної стабільності і сталого розвитку нашої 

держави.  

Прагнення України стати рівноправним членом світової та 

європейської спільноти вимагає від нашої держави неухильного 

дотримання міжнародних угод і стандартів у сфері захисту прав людини, 

однією із складових якої є забезпечення прав такої категорії іноземних 

громадян та осіб без громадянства, як біженці та шукачі притулку. Україна 

із середини 90-х років стала транзитною країною на шляху шукачів 

кращого життя з ряду азійських та африканських країн, а також з окремих 

держав СНД. 

Таким чином для досягнення своєї євроінтеграційної мети Україна 

має вирішити питання кордонів, що залишилося незавершеною ланкою 

державотворення. Сенсом і ціллю ефективної політики кордонів є 

забезпечення дієвого включення України в систему регіональних та 

глобальних зв’язків і комунікацій при гарантуванні інтересів безпеки 

громадян та забезпеченні основоположних прав людини. Крім цього, 

ефективна політика кордонів України є передумовою участі України в 

процесах регіональної інтеграції та запорукою добросусідських відносин з 

країнами найближчого оточення.  

 

Список використаних джерел:  

1. Актуальні аспекти реалізації євроінтеграційних прагнень України: 

Збірник наукових праць за матеріалами науковопрактичної конференції 

(м. Ужгород, 29-30 листопада 2007 р.) / Відп. ред. І.В.Артьомов. − 



56 

 

Ужгород: Ліра, 2008. − 390 с.  – [Електронный ресурс] – Режим доступу : 

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/3709 

2. Юрій Якименко, Михайло Пашков, Стаття опублікована в жовтні 

2018р. на сайті TEPSA (Трансєвропейська  асоціація політичних 

досліджень) – [Електронный ресурс] – Режим доступу 

:  http://www.tepsa.eu/23326-2/), https://razumkov.org.ua/statti/ukraina-na-

shliakhu-do-yes-otsinky-dumky-i-spodivannia-hromadian 

3. Міністерство закордонних справ України, Опубліковано 28 жовтня 

2019 року о 13:16 – [Електронный ресурс] – Режим доступу : 

https://mfa.gov.ua/yevropejska-integraciya/vidnosini-ukrayina-

yes/kopengagenski-kriteriyi-chlenstva-v-yevropejskomu-soyuzi 

 

 

 

УДК 339.92 

 

Проблеми інтернаціоналізації світового господарства  

 

Савенко О. 

Студентка факультету економіки і права ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 

Система міжнаціональних торгових та виробничих відносин як 

окремих економічних суб’єктів так і держав виникла давно, проте тривалий 

період часу вона носила тимчасовий або непостійний і вузькогалузевий 

характер. Тільки в XVI-XIX сторіччях у зв’язку  із загальносвітовим 

науково-технічним прогресом ці відносини стали займати провідну 

позицію в концепції людських стосунків, сформувавши загальні умови для 

всебічного прогресу, шляхом утворення світового ринку. Міжнаціональні 

відносини мають визначені сучасністю переваги перед звичними 

стосунками між країнами, наприклад, міжнародної торгівлі.  Інтеграційні 

взаємини швидко розвиваються, приймають різні форми, створюють 

широкі можливості.  Зараз в світі вже офіційно налічується понад 

http://www.tepsa.eu/23326-2/
https://razumkov.org.ua/statti/ukraina-na-shliakhu-do-yes-otsinky-dumky-i-spodivannia-hromadian
https://razumkov.org.ua/statti/ukraina-na-shliakhu-do-yes-otsinky-dumky-i-spodivannia-hromadian
https://mfa.gov.ua/yevropejska-integraciya/vidnosini-ukrayina-yes/kopengagenski-kriteriyi-chlenstva-v-yevropejskomu-soyuzi
https://mfa.gov.ua/yevropejska-integraciya/vidnosini-ukrayina-yes/kopengagenski-kriteriyi-chlenstva-v-yevropejskomu-soyuzi
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двадцять міжнаціональних господарських консолідацій інтеграційного 

типу в багатьох регіонах, країнах, територіях [1]. 

Однак при всіх своїх перевагах сам процес економічної інтеграції 

світової економіки має негативні відклики серед багатьох економістів, 

господарників, вчених та практиків. Існує думка, що світова інтеграція в 

недалекому майбутньому може привести до посилювання так званих 

загальносвітових проблем. Так, наприклад, видатний економіст Жак 

Атталі у своїй книзі "Лінія горизонту" стверджував, що на сучасному етапі 

глобалізації основоположну позицію займають гроші [3]. А це означає, що 

в умовах сучасної капіталістичної формації, коли гроші, які виступають в 

ролі загального еквівалента, стали виконувати не тільки роль своєрідного 

посередника в процесах купівлі-продажу. Вони стали таким собі 

показником, гарантом вищого не тільки матеріального, а й духовного 

рівня. Влада вимірюється їх кількістю, а лише потім діями за допомогою 

закону, змінюючи тим самим всі сформовані поняття та норми про 

моральність.  

Глобалізація також неможлива без процесу уніфікації в економіці. 

Уніфікація, як і глобалізація в цілому, є визначальною формою 

влаштування економічної системи. Уніфікація сприяє концентрації 

виробничих потужностей для виготовлення однорідного товару, що, в 

свою чергу, забезпечує зростання виробництва і доходів.  Звісно, що 

процеси уніфікації на макроекономічному рівні дають завжди позитивні 

результати, в тому числі і в сфері стандартизації продукції, тому що 

найчастіше процес уніфікації на світовому рівні приводить до створення 

міжнародних стандартів. Взагалі об'єднавчі процеси можуть бути 

досягнуті завдяки міжнародній кооперації та спеціалізації, 

транснаціональної торгівлі, пропорційного використання трудових і 

природних ресурсів, а також від всебічного використання в економіці 

останніх інновацій в наукових і технічних сферах.  

Міжнаціональні корпорації, які в двадцятому сторіччі стали 

переростати в багатогалузеві комплекси з використанням різноманітних 

сучасних технологій, поступово переросли в транснаціональні корпорації 

(ТНК) з потужною науково-технічною базою та великими виробничими 

можливостями. Такі корпорації в даний час є основною рушійною силою 
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міжнаціональних стосунків. Транснаціональні корпорації інвестують 

капітал в світову економіку, формують множинні філії за кордонами своїх 

країн. ТНК створюють розгалужену і багатопрофільну систему світового 

виробництва, відкидають національні кордони шляхом створення прямих 

наукових, інформаційних, технічних, господарських і економічних 

відношень між підприємствами в різних країнах, створюючи ефект 

інтернаціоналізації економіки.  

Транснаціональні корпорації найчастіше виступають олігополістами 

на ринку з досить явними монопльними рисами, та до них відносяться 

практично всі найпотужніші компанії країн з досить високим рівнем 

розвитку. Так, наприклад, до ТНК можна віднести такі гиго-компанії як: 

Nestlе, Philips, Microsoft тощо.  

В той же час до цих пір, незважаючи на світову інтеграцію та 

інтерналізацію економіки, в світовому господарстві проявляються вагомі 

відмінності країн за рівнем їх всебічного розвитку. Посилаючись на даний 

фактор, країни з високим рівнем індустріального розвитку отримують 

додаткові привілеї.  

Тому наступною проблемою світової інтеграції є те, що 

високорозвинені країни отримують додаткові зовнішні фактори стимуляції 

їх соціально-економічного розвитку, а країни, що розвиваються, або країни 

з економікою, що формується, або слаборозвинені країни від світової 

інтернаціоналізації отримують, навпаки, фактори гальмування свого 

соціально-економічного розвитку. Безліч слаборозвинених країн в силу 

відсутності все того ж капіталу, а тому інформаційних, інноваційних, 

наукоємних технологій залежать від лідерів світової економіки.  

Це лише малий список проблем світової інтеграції, тим більш лише 

ті, що стосуються економічної сторони. Проблеми інтеграційних світових 

процесів стосуються ще й культурних сторін країн, соціальних тощо. 

Глобалізацію зупинити неможна, цей активний процес являє собою 

реальність, потужну силу, що трансформує світ, відповідальну за масову 

еволюцію суспільства і економіки в цілому, але тільки лише мудре 

людське керівництво зможе направити її в потрібне людського розвитку 

русло. 
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Економічний потенціал України в значній мірі обумовлений 

розвитком регіональних господарських комплексів, що у свою чергу 

залежить від обсягів, якості і ефективності використання всіх видів 

ресурсів. Вчені-економісти вважають, що регіональний чинник все 

більшою мірою забезпечує зростання обсягу виробництва, 

різноманітність номенклатури споживчої продукції і послуг. У своїх 

дослідженнях вчені розглядають взаємозв’язок глобалізації і 

соціального розвитку людства. Академік Гейц В. М. [1, 2] відзначає 

необхідність ефективнішого використання ресурсів з метою 

забезпечення самостійного розвитку країни. Слід зазначити, що для 

розвитку економіки ресурсна проблема є вельми актуальною, оскільки 

мова йде про забезпеченість необхідними ресурсами соціально-

економічного розвитку суспільства й забезпечення безпечних для 

здоров’я людини природно-екологічних умов, тому об’єктивно виникає 

потреба в здійсненні широкомасштабних заходів щодо ефективного 

вирішення ресурсних проблем на всіх рівнях управління – 

національному, регіональному і локальному. Визначення потреб 

ресурсів регіону важливо оцінити кількісно і якісно кожний вид ресурсів і 

можливості їхнього використання. 
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Мета роботи  проаналізувати проблему обмеженості ресурсів в 

України. 

Надра України є надзвичайно багатими на різноманітні мінеральні 

ресурси. За запасами кам’яного вугілля, залізних і марганцевих руд, 

титану, цирконію, каоліну, сульфатно-калійної та натрієвої солей, 

будівельної сировини Україна належить до провідних країн світу, а на 

європейському рівні в більшості з них посідає перші позиції. До 

промислового освоєння залучено 2868 родовищ, на базі яких працює 

понад 2000 гірничодобувних та переробних підприємств. Особливо багато 

їх у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.  

До земельних ресурсів України належать усі землі в межах її 

території, у тому числі острови та землі, зайняті водними об'єктами 

(річками, озерами, водосховищами). За призначенням земельні ресурси 

поділяють па декілька категорій: землі сільськогосподарського 

призначення, природно-заповідного фонду, лісового фонду, житлової та 

промислової забудови тощо. Переважно рівнинний характер рельєфу 

України та її сприятливе географічне положення обумовлює високий 

ступінь залучення земель до господарської діяльності. 

До водних ресурсів належать поверхневі (річки, озера, 

водосховища) та підземні (артезіанські, мінеральні, термальні) води. За 

власними запасами води, доступними для використання, Україна є однією 

з наймеш забезпечених країн Європи. У середньому на одну людину в 

Україні припадає до 1 тис. річкового стоку. Такий показник за світовими 

стандартами вважається недостатнім. 

Україна належить до країн із невисокою забезпеченістю лісом. За 

рахунок власних лісових ресурсів Україна задовольняє 25% своїх потреб 

у деревині. Лісистість (частка вкритих лісовою рослинністю земель у 

загальній площі території країни) становить 17,6% (2015 р.) та є нижчою, 

ніж у багатьох країнах Європи. Наприклад, у Швейцарії лісами вкрито 

60,3% території країни, у Німеччині – 30,1%, у Польщі – 28,6%. 

Потенціал рекреаційних ресурсів в Україні дуже багатий: це рівнинні 

та гірські ландшафти, річкові та морські пляжі, мінеральні води (понад 400 

джерел), лікувальні грязі (майже 100 родовищ). Найбільшою популярністю 

серед українців улітку користуються узбережжя морів. Тут можуть 
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одночасно відпочивати близько 4 мли осіб. Рекордсменом за поєднанням 

мальовничих ландшафтів, чистого повітря, лікувальних джерел та 

історичних пам’яток є Карпати. Природним багатством України також є її 

флора і фауна, ресурси Чорного та Азовського морів [3]. 

Як і в усьому світі, в Україні гостро стоять проблеми щодо 

раціонального використання, збереження, а по можливості – 

примноження й відновлення компонентів природно-ресурсного 

потенціалу. Так, проблеми використання мінерально-сировинного 

потенціалу України полягають у тому, що значна частини ресурсів 

знаходиться у важко видобувному розміщенні, також у виснаженості 

найбільш якісної частини запасів промислових копалин, у першу чергу, 

палива (нафти, газу, вугілля), обмежених фінансових та технічних 

можливостях геологорозвідувальних робіт.  

Проблеми водокористування в Україні полягають перш за все у 

просторовій незбалансованості джерел та споживачів ресурсів водного 

комплексу, у нераціональному розподілі водних ресурсів між останніми, з 

високими рівнями втрат при транспортуванні та використанні води. 

Існуюча структура промислового виробництва з її орієнтацією на галузі 

важкої промисловості, перш за все енергетично-металургійного 

спрямування, має підвищену водомісткість. 

Інший комплекс проблем пов'язаний із постійним погіршенням 

якісних характеристик води через забруднення промисловими викидами 

та побутово-комунальними стоками, хімічними речовинами та відходами 

сільськогосподарського виробництва. Через це порушується баланс 

водного екологічного середовища, деградує водна та навколишня флора 

й фауна, гостро стоїть проблема збереження і поліпшення біологічної 

продуктивності та рекреаційно-оздоровчої цінності водного фонду. Тому 

головними завданнями розвитку водного комплексу є, з одного боку, 

впорядкування й збалансування користування водою з науковим 

обґрунтуванням водогосподарського балансу, а з іншого боку - 

запобігання шкідливому впливу забруднюючих речовин на воду, а води, у 

свою чергу - на природне середовище.  

Комплекс проблем щодо формування і раціонального використання 

лісових ресурсів України включає в себе перш за все негативні наслідки 
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надмірної вирубки лісів (особливо у Карпатському районі), що призвело 

до порушення збалансованості між лісосировинними запасами, обсягами 

лісоспоживання і екологічними вимогами. «Наступ» мережі розселення та 

господарської діяльності у цілому на лісовкриті площі призводить до їх 

звуження, деградації лісосировинної бази. Відчувається й негативний 

вплив попередніх лісомеліорацій, який вилився у погіршення природних 

комплексів, деградацію рослинного покриву, надмірне осушення лісових 

ґрунтів. Окрему болючу проблему являють собою лісові пожежі, які все 

частішають у зв'язку з глобальним потеплінням клімату планети. У 

кінцевому підсумку ці явища ведуть до скорочення обсягів 

лісокористування та збереження низького рівня задоволення потреб у 

деревині за рахунок національних ресурсів.  

Мабуть найбільш гострими є проблеми збереження й відновлення 

фауністичних (мисливсько-рибальських) ресурсів. Саме вони зазнали чи 

не найбільших втрат внаслідок людської діяльності. Розвиток 

продуктивних сил обумовив як погіршення умов існування тваринного 

світу, так і «звуження» площ його природного існування внаслідок 

використання земель для виробничих та невиробничих цілей. Темпи 

зникнення біологічних видів під впливом зміни екологічної ситуації 

продовжують зростати. В результаті зміни гідрологічного режиму 

територій, погіршення якості вод, скорочується аж до щезання кількість 

багатьох представників водно-болотної та лісової фауни, зменшується 

кількість та якісні показники рибних ресурсів. Велика шкода завдана фауні 

України аварією на Чорнобильській атомній станції, вплив якої на 

тваринний світ виявлятиметься впродовж тривалого часу, оскільки при 

цьому нищівного удару завдано генофонду фауни країни, як гаранту 

відновлення й існування популяцій живих істот, збереження 

біорозмаїття [5].  

Для раціонального розпорядження природними ресурсами 

розробляються і впроваджуються технології комплексного використання. 

Наприклад, в кольоровій металургії з мідної руди витягують більше 20 

цінних компонентів, в чорній металургії крім заліза витягують титан, 

ванадій, кобальт, в нафтовій – йод, бром, сірку. Розробляються нові 

технології вилучення цінних компонентів з так званих «бідних» руд. Мідь 
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добувають з руди, яка містить її всього 0,4-0,5%. Рівень комплексного 

використання сировини сьогодні характеризує технічний прогрес у 

промисловості країни. 

Не менш важливим напрямком є впровадження ресурсозберігаючої 

техніки і технології. Зниження матеріало- і енергоємності виробництва 

рівнозначно зростанню виробництва промислової продукції при тій же 

самій кількості використовуваних сировини і палива. Збереженню 

мінерально-сировинних ресурсів сприяє утилізація і використання 

вторинної сировини. Відомо, що кожна тонна металу, виплавлена з 

брухту, обходиться в 20 разів дешевше, ніж із залізної руди. При цьому 

викиди в атмосферу зменшуються на 86%, в гідросферу – на 76%, а обсяг 

відходів – на 97%. Велике значення має і використання нетрадиційних 

видів енергії-сонячної, вітрової, геотермальної. 

У 1994 році в Україні введено в дію Кодекс України «Про надра». Цим 

документом передбачається дбайливе і цілеспрямоване використання, 

найбільш повний видобуток ресурсів і попередження шкідливого впливу 

гірничих робіт на навколишнє середовище, охорона родовищ від пожеж і 

затоплень, попередження забруднення надр відходами виробництва [4]. 

Таким чином, обґрунтована проблема обмеженості ресурсів в 

Україні та запропоновані шляхи її вирішення. 
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В сучасних умовах посткризового стану функціонування України, 

коли суттєво зменшився її економічний, соціальний, демографічний і 

фінансовий потенціал, виникли нові руйнівні загрози й ризики для 

існування незалежності країни. Тому важливо переглянути існуючі 

теоретичні висновки відносно ефективності використання методів, 

інструментів, механізмів та напрямів забезпечення економічної безпеки 

країни.  

Безпечний розвиток економіки визначається якістю інститутів, що 

регулюють економічний порядок. Проте, в Україні сьогодні спостерігається 

дуже небезпечна ситуація, пов’язана із низькою якістю основних 

інституцій, що визначають трансформаційні процеси. [1]. Світовий банк 

щорічно проводить великомасштабні дослідження рейтингу важливих 

сучасних показників ефективності управління економікою, що визначають 

рівень розвитку країн сучасного світу. Цей рейтинг складається на основі 

агрегованих показників, що об’єднують думку великої кількості 

підприємців, громадян, матеріали аналітичних центрів, міжнародних та 

неурядових організацій, експертні опитування у 212 промислово 

http://nacep.ru/novosti-energetiki/xarakteristika-prirodno-resursnogo-potenciala-ukrainy.html
http://nacep.ru/novosti-energetiki/xarakteristika-prirodno-resursnogo-potenciala-ukrainy.html
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розвинених країнах та тих, що розвиваються. Рейтинг країни може 

оцінуватися від 0 до 100 балів.  

За даними останнього дослідження (2007 р.), в Україні 

спостерігаються серйозні недоліки в якості основних інститутів управління 

економікою. Забезпечення ЕБД повинно мати головну мету — соціально-

економічний розвиток країни, яка потребує гарантування захисту людини 

та суспільства від потенційних загроз соціальній безпеці та безпеки 

людського розвитку в цілому. Забезпечення економічної безпеки держави 

має здійснюватися як складова національної безпеки держави, що 

потребує орієнтації на стратегічні напрями її розвитку. Тому важливо 

корегувати свої наміри також відповідно до Стратегії національної безпеки 

України. 

Основними напрямами державної політики національної безпеки 

України в економічній, соціальній та технологічній сферах є: недопущення 

незаконного використання бюджетних коштів і державних ресурсів; 

забезпечення пріоритетності у структурі економіці наукомістких галузей та 

екологічно чистих технологій; забезпечення пропорційності 

територіального та соціально-економічного розвитку різних регіонів; 

недопущення монополізації галузей економіки; контроль за експортно-

імпортною діяльністю; боротьба з протиправною економічною діяльністю; 

запобігання «відтіканню кадрів» за кордон; створення більш ефективної 

системи медичного обслуговування; дослідження та усунення причин, що 

ведуть до поляризації та розшарування населення; недопущення 

кризових демографічних тенденцій; створення та реалізація ефективної 

системи соціального захисту; сприяння духовному та культурному 

розвитку населення; захист прав споживачів; вжиття комплексних заходів 

щодо захисту та розвитку науково-технологічного потенціалу; виявлення 

та усунення причин науково-технологічного відставання України; 

створення ефективних механізмів боротьби з відтіканням 

інтелектуального та наукового потенціалу за межі України.  

Роль держави у створенні інституціональних умов економічної 

безпеки в трансформаційній економіці полягає у формуванні нового 

інституціонального простору, збереженні, підтриманні, захисті інститутів 

ринку і усунення суперечностей між ними [2].  
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Будучи інститутом особливого роду, держава створює 

інституціональні умови, що забезпечують необхідний рівень економічної 

безпеки. Основними інституціональними заходами стають спеціальні види 

діяльності держави — законодавча, адміністративна, контрольна, 

наглядова, захисна, яким відповідають певні інструменти та установчі 

органи, що встановлюють для господарських агентів універсальний 

порядок дій. Важливими умовами інституціоналізації безпечного розвитку 

економіки є формування державою певного економіко-інституціонального 

статусу, тобто сукупності норм та правил, що дозволяють кожному 

суб’єкту виконувати певну економічну роль.  

Тільки завдяки інституціонально-економічному статусу такий суб’єкт, 

як підприємець, одержує право займатися своїми видами діяльності та 

зобов’язується сплачувати податки. Надання статусу, з одного боку, 

звільнює суб’єктів від невизначеності своїх дій, розширює їх економічну 

свободу та забезпечує можливості для прискореного розвитку. З другого 

боку, завдяки статусу держава включає економічних агентів у сферу 

спільної відповідальності шляхом здійснення нагляду, регулювання та 

контролю за їх поведінкою для запобігання відхиляючим вчинкам. [3]. 

Складовими економічної безпеки, згідно з «Методичними 

рекомендаціями щодо розрахунку рівня економічної безпеки України», 

затвердженими Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі 

від 29.10.2013 р. № 1277, є: виробнича, демографічна, енергетична, 

зовнішньоекономічна, інвестиційно-інноваційна, макроекономічна, 

продовольча, соціальна, фінансова безпека.  

На думку автора, до економічної безпеки держави варто віднести ті 

складові елементи, які характеризують лише економічні процеси та 

суміжні з ними явища, це: інвестиційно-інноваційна, фінансова, 

зовнішньоекономічна, продовольча та енергетична безпека. Важливо 

здійснити економічні реформи в країні, які повинні охопити такі напрями 

соціально-економічного розвитку, що забезпечать перехід країни на фазу 

пожвавлення і сталого економічного розвитку як головної умови 

досягнення економічної безпеки держави. Доцільно насамперед 

сформувати спеціальний фонд накопичених фінансових засобів з метою 
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використання його ресурсів на цілі успішного реформування економіки, 

мінімізації та нейтралізації загроз ЕБД. 
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Енергетична галузь економіки є основним джерелом зростання 

економіки країни. Будь-яка економіка, в тому числі і економіка України, 

зростає завдяки інноваціям в енергетиці та інвестиційним програмам 

стосовно розвитку енергетичного комплексу.  

В умовах глобалізації соціально-ринкова стратегія розвитку України 

приводить до реформування всієї економічної системи, і паливно-

енергетичного комплексу  та електроенергетичного комплексу в тому 

числі. 
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Сучасний підхід до зміни енергетичної парадигми, тісно пов'язаний з 

глобальними протиріччями щодо світової енергетики, територій та 

технологій, загальної світової політики та політики окремих країн, потреби 

енергетичного ринку та інше потребують нових рішень і вимог до 

забезпечення врівноваженості енергетики в загальній концепції стійкого 

розвитку України. 

Тим більше, реформи в енергетичної галузі проходять в умовах 

світового впливу пандемії, кризового спаду економіки з одного боку та в 

умовах швидкого розвитку нових  енергетичних технологій,  створення 

«енергетичного інтелекту» та автономних джерел енергії.  

Світові, а потім і вітчизняні реформи взагалі пов’язані з світовою 

концепцією Smart Grid, за якою споживачі електроенергії перетворюються 

на її виробників.  Ця концепція дозволяє:  

стати більш саморегульованими споживачам електроенергії; 

стати більш децентралізованими технологіям виробництва; 

задіяти цінні локальні ресурси; 

створити «інтелектуальне споживання» електроенергії.  

Слід сказати, що нові рішення в реформуванні енергетичного 

комплексу  мають забезпечити його енергетичну стійкість, а саме: 

енергетичну безпеку в самому широкому сенсі; 

поставку необхідної кількості енергії з вітчизняних та іноземних 

джерел, вчасно розраховуючи обсяг попиту на неї; 

безперервну та безаварійну роботу інфраструктури; 

адекватну політику вартості електроенергії та доступність її для 

населення країни;  

вирішення екологічних питань та забезпечення втілення нових 

технологій зменшення впливу на довкілля. 

Такі вимоги виникають у зв’язку з з потребою відповідності світовим 

стандартам енергетичної стійкості. Повна світова структура нової 

енергетичної галузі має сформуватися до 2030 рр., реформований 

перехід до ней в розвинутому світі вже почався. Але слід зазначити, що в 

жодній країні світу поки що немає ідеального балансу всіх складових 

енергетичної стійкості.  
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В Україні реформування енергетичного комплексу неможливий без 

тісної економічної інтеграції. Однак при всіх своїх перевагах сам процес 

економічної інтеграції світової економіки може привести до посилювання 

так званих загальносвітових проблем. Видатний економіст Жак Атталі у 

своїй книзі "Лінія горизонту" стверджував, що на сучасному етапі 

глобалізації, чільну позицію займають гроші [2]. А це означає, що в умовах 

капіталістичної формації, коли гроші, які виступають в ролі загального 

еквівалента, стали виконувати не тільки роль своєрідного посередника в 

процесах купівлі-продажу. Вони стали таким собі показником, гарантом 

вищого не тільки матеріального, а й духовного рівня.  

Уніфікація в економіці, як і глобалізація в цілому, є визначальною 

формою влаштування економічної системи. На макрорівні позитивні 

результати від об'єднавчих процесів можуть бути досягнуті завдяки 

міжнародній кооперації та спеціалізації, транснаціональної торгівлі, 

пропорційному використання трудових і природних ресурсів, а також від 

всебічного використання в економіці останніх інновацій в наукових і 

технічних сферах. до сих пір в рамках інтернаціоналізації світового 

господарства проявляються вагомі відмінності складових її країн за рівнем 

їх всебічного розвитку. Посилаючись на даний фактор, країни з високим 

рівнем індустріального розвитку отримують додаткові привілеї. З іншого 

боку – безліч  слаборозвинених країн можуть залежати від лідерів світової 

економіки, які потребують формування нового загального економічного 

простору. Але Україні потрібні світові інвестиції та легальна могутня 

допомога світового суспільства. Світові інвестиції в енергетичну 

ефективність є вигідними для енергетичної безпеки країни, а значить, і 

економічного зростання за умов збереження навколишнього середовища. 

Конкурентоспроможність України багато в чому визначається 

ефективністю енергетичного комплексу. Енергоефективність дозволяє 

забезпечити стікість системи поставок енергетичних носіїв, а також 

зменшити ціни відповідно кожного регіону країни. 

Взагалі, світове оновлення енергетичної системи визначає такий 

розподіл зростання світового виробництва електроенергії до 2035 р.: 55 % 

припадає на відновлювані джерела енергії, а 45 % займає використання 

альтернативних видів енергії, основними з яких є вітрова та сонячна.  
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На сьогоднішній день світова енергетична галузь використовує 

викопне паливо та енергію довкілля.  

В таблиці 1.3. показано розвідані запаси основних первинних 

енергоресурсів у світі та в Україні. Як бачимо, за розвіданими 

планетарними запасами палива домінує вугілля – 891,5 млрд т (498,3 

млрд н.е.), запаси природного газу складають 186,9 трлн м3 (173,8 млрд 

т н.е.) та нафти – 239,4 млрд т. Ресурси викопного палива є вичерпними. 

Згідно з наведеними запасами та поточною інтенсивністю його, 

використання  кам'яного вугілля вистачить людству більш ніж на 125, 

природного газу – майже на 60 та нафти – більш ніж на 55 років [2].  

Звісно, що в Україні є багато  регіонів, де найбільш дешевим є 

вироблення електроенергії з вугілля, ніж з газу. Світові зміни, шляхом яких 

йде Україна, призведуть до вживання більш екологічних та більш 

ефективних видів енергії,  скорочення забруднюючих викидів і парникових 

газів. 

 

Таблиця 1.3.  

Розвідані запаси основних первинних енергоресурсів у світі та 

в Україні [2]: 

 

Вид паливно-

енергетичного ресурсу 

Загальносвітові 

запаси* 
Запаси в Україні 

Нафта, млн т 239360 206** 

Природний газ, млрд 

м3 

186 875 1 094** 

Вугілля, млрд т, 891,531 56,7*** 

у т.ч. енергетичне 403,199 39,3 

*Джерело: BP Statistical Review of World Energy June 2016.  

** Джерело: НАК «Нафтогаз України».  

*** Джерело: Міненерговугілля. 

 

Отже, конкурентоспроможність регіональних ринків України в 

недалекому майбутньому буде залежати від універсальності паливно-

енергетичного ресурсу та його екологічності. Тому використання 
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природного газу та альтернативних видів енергії в довгостроковій 

перспективі дозволить виграти в конкурентній боротьбі.  Але найбільш 

ефективним в довгостроковій перевазі буде використання електричної 

енергії. 

Звісно, що вуглець та природний газ є невідновлюваними 

ресурсами. Їх кількість з часом зменшується, ціни, навпаки, зростають. Це 

знижує доступність цих ресурсів та разом з тим і конкурентоспроможність. 

Електрична енергія є універсальним видом палива, найбільш екологічним 

і, що дуже важливо, відповідає сучасним споживчим потребам. 

Електрична енергія найбільш «поддається» новітнім технологіям, 

цифровізації та автоматизації процесів виробництва, передачі та 

застосування.    

В світовому масштабі велику роль відіграє ядерна енергетика. 

Ядерна енергетика залишиться складовою частиною національних 

енергетичних стратегій навіть у тих країнах, які здійснюють поетапне 

закриття атомних станцій і шукають їм заміну. Незважаючи на труднощі, з 

якими на цей час стикається атомна енергетика, її властивості досить 

привабливі для ряду країн, які не відмовляються від неї. Атомна енергія 

дає одну з небагатьох можливостей великомасштабних заходів зі 

скорочення викидів вуглекислого газу, оскільки вона не використовує 

вуглецевмісні первинні палива.  

Так, розвиток ядерної енергетики підтверджують такі дані: 2016 року 

Білоярська АЕС в енергосистему Росії видала енергію з блока з реактором 

на швидких нейтронах БН-800 потужністю 800 МВт, що є прототипом 

більш потужних комерційних «швидких» реакторів; 2015 року Інститут 

фізики плазми Спілки Макса Планка провів тестові пуски термоядерного 

реактора; у США та Франції спроектовано атомні реактори з можливістю 

глибокого розвантаження (на 40 % від номінальної потужності).  

Але, незважаючи на відповідність всім вимогам нових реформ у 

світовій енергетичній системі, активному розвитку атомної енергетики 

заважають такі фактори, як [2]: 

упередженість світової спільноти проти атомної енергетики, 

зумовлена аваріями на Чернобильській та Фукусімській АЕС; 
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відсутність промислових зразків накопичувачів енергії для вітрових 

та сонячних електростанцій; 

переконання керівництва провідних країн у тому, що потепління 

клімату Землі зумовлене парниковими газами антропогенного 

походження,  тощо. 

 

Список використаних джерел 

1. Интеграционные процессы в мировой экономике[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://banauka.ru/2962.html. 

2. Концептуальні підходи до розвитку енергетики України (аналітичні 

матеріали) / Інститут загальної енергетики НАН України, 2017. – 78 с. 

 

 

 

УДК 368 

 

Проблеми державного регулювання економіки України 

 

Забіяка Д. О. 

студент факультету економіки і права ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 

Перехід України від економіки, що управляється централізовано, до 

ринкової, кардинально змінює виклики, що стоять перед державою в 

економічній сфері. Зміна старого апогею призвела до того, що процес 

руйнування старих механізмів регулювання в Україні рухався швидше, ніж 

створення нових, необхідних для ефективних ринкових перетворень. 

Відмова від тоталітаризму, орієнтація на ліберально-демократичну 

систему цінностей, сприймалася багатьма як перехід до якоїсь 

абстрактної "бездержавної" ринкової моделі. Повністю лібералізовані 

ринки були основою політичних свобод і демократії.  

Але це твердження не тільки неправильно інтерпретувало західний 

досвід, але й не враховувало національний менталітет із багатовіковою 
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міцною традицією центральної влади. Невміння держави втручатися в 

економіку призвело Україну до кризи: спаду промисловості, різкого і 

тривалого спаду промислового виробництва, падіння 

сільськогосподарського виробництва, збільшення внутрішнього та 

зовнішнього боргу, гіперінфляції з подальшою нестабільністю 

національної валюти, кризи неплатежів, невиплати заробітної плати на 

всіх рівнях, значний обіг тіньового капіталу, зростання злочинів, 

включаючи організовану злочинність, зростання безробіття, втрата 

моральних цінностей у суспільстві - наркоманія тощо.  

Проблеми державного регулювання економіки України мають місце 

в наступних роботах [1-4].  Слід пам’ятати, що система, яка повністю 

базувалася на невтручанні держави, не існувала у ХІХ сторіччі і раніше. У 

ХХ ст. найважливішою складовою успіху країн з розвиненою ринковою 

економікою та країн, що розвиваються, відіграє роль регулятора. 

Виконання державою економічних функцій вимагає встановлення 

державних механізмів регулювання, включаючи цілі та пріоритети 

розвитку, та економічних та правових засобів для їх досягнення. Для 

України основною метою державного регулювання економіки в сучасних 

умовах є забезпечення переходу від хаотичних економічних процесів до 

регульованих. Ефективність державного регулювання економіки, в першу 

чергу, стосується проблеми правової бази функціонування економіки, 

оскільки законодавча база в Україні недостатньо розроблена.  

Багато прийнятих законів не відповідають сучасним реаліям. 

Законодавчий процес стримується як неефективною роботою Верховної 

Ради, надмірною політизацією, протидією Президенту та Уряду, так і 

неякісними законопроектами, що подаються до Верховної Ради. 

Недостатня деталізація законів перешкоджає процесу економічних 

реформ, розвитку підприємництва, інвестиційного процесу та залученню 

іноземного капіталу в українську економіку. Тому розробка та прийняття 

економічних законів залишається найгострішою проблемою державного 

регулювання.  

Важливу роль в українській економіці при переході до ринку 

відіграють антимонопольний закон та державні нормативні акти, які 

обмежують ціни особливо на сировину добувної промисловості паливно-
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енергетичного комплексу, телекомунікацій, залізничного транспорту, 

житлово-комунальних послуг та інших природних монополій та послуги. 

Враховуючи злочинний характер продажу та приватизації державного 

майна, формування приватної власності та форми недержавних 

захоплень, соціально-політична атмосфера в суспільстві вимагає 

всебічного державного регулювання щодо перерозподілу власності.  

Державний сектор української економіки також потребує 

реорганізації. Основні важелі державного регулювання - оподаткування, 

бюджет, грошово-кредитна політика в Україні неефективна і негативно 

впливає на економіку країни. Податковий тиск може призвести до 

відмивання грошей, скорочення обсягів виробництва та підприємницької 

діяльності, банкрутства підприємств, зростання "тіньового" бізнесу тощо. 

Проблема переходу української економіки до ринкових відносин та 

створення та реалізація державних програм стає величезною. Загальна 

кількість таких програм в Україні наразі становить близько 70, але для їх 

реалізації не існує дієвого механізму фінансування та економічного 

стимулювання, немає коштів на їх реалізацію, системи допомоги тощо. 

Реалізація програм державного рівня повинна допомогти подолати 

економічну кризу в Україні та переоснастити виробництво на основі 

новітніх досягнень технічної науки і техніки. 

Загалом, українська валютно-фінансова система де-факто є 

антиринковою. На закінчення слід зазначити, що, йдучи економічним 

шляхом до ринкових відносин, Україна, як і інші постсоціалістичні країни з 

централізованою економічною системою, намагається відродити себе в 

процесі приватизації приватним інтересом таким чином, що ринок без 

нього не може бути. Державне регулювання економіки має стати активним 

чинником економічних реформ, спрямованих на перехід до ринкової 

економіки. Ефективність економіки слід підвищувати за рахунок 

збільшення інвестицій. 
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Комплексна оцінка ролі держави в економічній системі забезпечує 

методологічну основу для аналізу та з'ясування важливості функцій, які 

вона виконує. 

На сучасному етапі держава виконує три основні функції: 

забезпечення ефективності виробництва; 

забезпечення справедливості; 

забезпечення стабільності економічного розвитку. 
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Функція забезпечення ефективності виробництва полягає в тому, що 

держава визначає податки та пільги, регулює обіг грошей і кредитну 

систему, створює умови для ефективного використання обмежених 

ресурсів. 

Сьогодні держава виступає як підприємець, оскільки державні 

підприємства також працюють в економіці. 

В економічній науці існує два підходи до впорядкування процесів: 

Класична теорія про те, що ринковий механізм автоматично 

забезпечує рівність попиту та пропозиції, унеможливлює скорочення 

довгострокових скорочень, включаючи виробництво, інфляцію та 

безробіття; 

Кейнсіанська теорія, заснована на необхідності державного 

регулювання економіки. 

Державне регулювання ринкової економіки – це умова, яка впливає 

на економіку за допомогою правових та економічних засобів, що 

спрямовують інвестиції, комерційні підприємства та приватних осіб на 

досягнення цілей та пріоритетів держави, соціальної та економічної 

політики. 

Державне регулювання економіки здійснюється для створення, 

компенсації та регулювання діяльності держави щодо створення 

нормальних умов для ефективного функціонування ринку та вирішення 

складних соціально-економічних проблем національної економіки та 

суспільства. 

Державна підтримка (підтримка функціонування ринку) включає: 

юридичний супровід ринкової діяльності, встановлення ринкової та 

промислової інфраструктури, захист конкурентного середовища тощо. 

До компенсаційних дій держави належать компенсація недоліків або 

негативних наслідків ринку, здійснення антимонопольних та екологічних 

заходів, регулювання захисту інвалідів та бідних тощо. 

Державна регуляторна діяльність передбачає регулювання 

економічних та соціальних відносин для досягнення конкретних цілей. 

Основними завданнями державного регулювання економіки є:  

управління ресурсами та макроекономічна ефективність;  

макроекономічна продуктивність;  
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підвищення продуктивності праці в суспільному виробництві на 

основі техніко-технологічних інновацій;  

вдосконалення організації та управління; пропорційний розвиток 

економіки;  

повне і швидке задоволення соціально-економічних потреб 

суспільства; 

забезпечення стабільного розвитку національної економіки; 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 

світовому ринку; 

Реалізація соціальних цілей соціального розвитку включає: 

соціальну справедливість; ефективне працевлаштування; екологічна 

рівновага; задоволення соціально-культурних та духовних потреб 

населення. 

Основні функції державного регулювання економіки: 

цільова - визначення основних цілей, пріоритетів розвитку економіки 

країни; 

стимулююча - створення регулюючих установ, які можуть ефективно 

впливати на діяльність (інтереси) економічних інститутів та стимулювати 

економічні процеси у напрямку, необхідному суспільству; 

нормативна - встановлення конкретних правил діяльності для 

держави, права, законодавства, норм та господарської діяльності; 

коригуюча - встановлення прогресивних процесів для 

вдосконалення розподілу ресурсів в економіці, усунення негативного 

впливу зовнішніх факторів та забезпечення соціально-економічних умов 

для функціонування суспільства; 

соціальна - соціально - економічні відносини (наприклад, між 

підприємцями та робітниками) держави, перерозподіл доходів, 

соціальний захист та соціальне забезпечення, охорона навколишнього 

середовища тощо; 

регулююча - безпосереднє управління неринковим сектором 

економіки, регулювання державного сектору економіки, створення 

суспільних благ та послуг; 
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контролююча - закони, нормативні акти, економічні, екологічні та 

соціальні стандарти тощо. Це означає контроль за державним контролем 

та виконанням [3]. 

У світі існує дві основні моделі ринкової економіки: ліберальна та 

соціально орієнтована. 

Ліберальна модель передбачає незначне втручання держави в 

економічні процеси, вузький державний сектор економіки, значну свободу 

економічних активів, мінімальну участь держави у вирішенні соціальних 

проблем (США, Великобританія, Франція). 

Соціальна модель - в основному державне регулювання, важливий 

державний сектор (Німеччина, Норвегія, Швеція, Австрія, Японія). В даний 

час в Україні існує змішана ринкова модель, яка поєднує елементи двох 

основних моделей. Незважаючи на те, що в нашій країні розвиваються 

ліберально-ринкові тенденції, це не супроводжується зменшенням 

податкового навантаження, і, як ми знаємо, розмір податкового 

навантаження значною мірою залежить від обсягу коштів, що виділяються 

до бюджету, відповідно [2]. 

Сучасна ринкова економіка України "регулюється державою".  

Однією з основних функцій держави у подальшому розвитку 

ринкової економіки є забезпечення економічної безпеки та добробуту 

своїх громадян шляхом підтримання конкурентного ринкового 

середовища, забезпечення конституційного права кожного громадянина 

на підприємництво, встановлення сприятливої правової бази для права. 

Розвиток економічної діяльності створює необхідні умови для 

вирішення багатьох економічних та соціальних проблем в Україні. 

Підвищення ролі підприємництва є передумовою стабільного 

економічного зростання та конкурентоспроможності економіки держави, 

створення робочих місць та збільшення податкових надходжень до 

бюджетів усіх рівнів. На сьогодні основні інструменти державного 

регулювання економічної діяльності не ефективні, що свідчить про 

необхідність їх перегляду. 

В Україні створено законодавство, яке визначає правові основи 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, але 

неефективна робота контролюючих органів не дозволяє задовольнити всі 
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їх вимоги. Тому практичне застосування законодавства у сфері державної 

реєстрації господарських організацій не дозволяє їй отримати 

максимальний ефект від своєї діяльності, внаслідок наявності необхідних 

умов для функціонування інституту державних реєстраторів на місцевому 

рівні. діяльність. Реалізація права кожного на підприємницьку діяльність 

ускладнюється недосконалою системою дозволів в економічній галузі. 

Дозвільна система в Україні залишається найбільш бюрократичною та 

обтяжливою системою серед держав, що утворилися на території 

колишнього Радянського Союзу. Проблеми в цій галузі регулюються 

тисячами правових норм. 

Основною концепцією державного регулювання економіки України 

має стати структурна політика, основою якої має стати вибіркове 

забезпечення галузей, що забезпечують виробництво 

конкурентоспроможної продукції, розвиток малого та середнього 

підприємництва, незалежність та безпеку економіки, покращення рівня 

життя та добробуту. Адже імідж нашої держави і, відповідно, співпраця з 

багатьма країнами та привабливість іноземних інвесторів, значною мірою 

залежить від державної політики та ефективності використання важелів 

державного регулювання [4, 5]. 
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В умовах трансформації ринкової економіки питання, пов’язані з 

регулюванням та управлінням фінансами, створення бюджету, який би 

повністю відображав потреби всіх сфер життя населення, мають гнучку 

структуру для протидії великій кількості процесів макроекономічної 

дестабілізації. Останнім часом ситуація на зовнішньому та внутрішньому 

ринках капіталу була несприятливою для України. Це пов’язано з високою 

вартістю запозичень, а також можливістю доступу лише до 

короткострокових кредитних фондів, а позики на вищі ставки від 

міжнародних фінансових установ надаються на ряді умов, здійснення яких 

є несприятливим для економіки нашої країни. Виходячи з цих міркувань, 

ми повинні покладатися виключно на власні сили та виходити з реальних 

можливостей економіки [1-4]. 

Ми не заперечуємо, що профіцит бюджету передбачає посилення 

фіскальної політики та фінансування лише настільки необхідних 

державних заходів, які не можуть фінансуватися з інших джерел, крім 
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бюджету. Справа в тому, що економіка нашої країни повинна 

фінансуватися не з бюджету, як це було в роки планової економіки, а з 

економічних законів, тобто економіка для фінансування розвитку 

реального сектору. Таким чином, профіцит бюджету повинен сприяти 

спрямуванню банківського капіталу головним чином на фінансування 

реального сектору економіки, що прискорить економічне зростання. 

Другим основним напрямком боргової політики держави має бути 

досягнення економії в державному бюджеті шляхом виплати та 

обслуговування державного боргу та вдосконалення його структури за 

допомогою операцій з довгострокового погашення боргу. 

 Складніша ситуація - брак коштів, а отже, і бюджету. Створення 

дефіциту бюджету за будь-яких обставин - це зручна політична позиція. 

Це схоже на ситуацію з організацією, яка працює без прибутку, не має 

податкових зобов’язань, утримує працівників на мінімальній зарплаті та 

має виправдання щодо відносно низьких соціальних гарантій для 

робітників. Неофіційний дохід - це вид винагороди за таке управління. 

Отже, причини нестачі ресурсів та бюджету слід вбачати в суб’єктивній 

політиці фінансового управління та регулювання [1-2]. 

Теоретично можна виділити чотири основні сфери подолання 

бюджетного дефіциту: 

Перший напрямок - збільшення дохідної частини бюджету - може 

бути пов'язаний із здійсненням оптимальної податкової політики, яка 

базуватиметься на принципі фінансової достатності, тобто формуванні 

дохідної частини бюджету на рівні, достатньому для здійснення 

державних функцій, а також на обов'язковій основі та єдиному 

податковому тягарі, запобігаючи дискримінації окремих платників податків  

та стимулювання виробників до розвитку виробництва та збільшення його 

обсягів, що буде передумовою зростання валового внутрішнього продукту 

як основного джерела бюджетного поповнення. 

Другий напрямок - обмеження видатків державного бюджету. 

Витрати, пов'язані з реалізацією інноваційної політики та подальшим 

розвитком виробництва, повинні нести підприємства, які можуть 

використовувати частину списання амортизації, частину прибутку. 

Третій напрямок - зменшення дефіциту бюджету. Це надання 
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внутрішніх та зовнішніх позик, тобто пошук джерел фінансування 

поточного дефіциту бюджету. 

Четверте поле - управління грошима та кредитними справами. 

Більше того, слід мати на увазі, що у світовій практиці зменшення 

дефіциту бюджету широко використовується така форма, як залучення 

іноземного капіталу до країни. 3 одночасно вирішує кілька проблем: 

видатки бюджету, призначені для фінансування капітальних вкладень, 

зменшуються (зменшується розрив між прибутком та видатками), 

розширюється база для виробництва товарів та послуг, з’являється новий 

платник податків (і, отже, доходи бюджету зростають) платіжний баланс. 

У сучасних умовах проблема фінансового регулювання малого бізнесу 

та підтримання його фінансової стійкості залишається складною для 

України, оскільки малий бізнес є основною ланкою економічного зростання, 

у багатьох випадках він є каталізатором НТП в країні. Мета фінансового 

регулювання малого бізнесу в країні повинна складатися з двох основних 

моментів: по-перше, підтримка життєздатності малого бізнесу, а по-друге, 

створення реального антимонопольного сектору в економіці як протидії 

економічно невиправданим олігархічним інтересам [3]. 

В Україні не існує гнучкої системи ціноутворення. Централізоване 

ціноутворення перейшло на регульовані державою ціни з суворою 

галузевою монополізацією. В основному це стосується товарного ринку. 

Протягом трьох років закупівля сировини вартістю менше п’ятисот тисяч 

гривень не розглядалася, незважаючи на те, що компанія має сировину на 

25-30 тис. Грн за виробничий цикл. Якщо до цього додати збільшення цін на 

паливо та енергію, існування невеликої компанії стає надзвичайно 

проблематичним. Поки що суть фінансового регулювання малих 

підприємств суто фіскальна і включає: систему адміністративних дозволів, 

досить дорогу та досить тернисту у впровадженні, податкову систему та 

систему штрафних санкцій. Насправді, окрім фінансової відповідальності, 

малий бізнес має дуже мало прав та фінансових можливостей. 

Єдиний реальний вихід із цієї ситуації - всебічна державна підтримка, 

яка буде спрямована на створення ефективних механізмів захисту прав і 

свобод підприємців; підтримка соціально-економічної стабільності в 

суспільстві; реформа регуляторних процесів у розвитку бізнесу: розробка 
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відповідної правової та нормативної бази;впровадження системи заходів 

щодо поліпшення фінансово-економічного стану малих 

підприємств;сприяння привабливості та раціональному використанню 

іноземних інвестицій та позик; забезпечення широкого використання поряд 

із традиційними формами та методами фінансування альтернативних 

джерел (лізинг, франшиза, іпотека, ф'ючерси, опціони тощо) [4]. 

Розвиток української економіки в період трансформації значною 

мірою залежить від ефективного фінансового регулювання. Цієї мети 

можна досягти завдяки гнучкій та всебічній бюджетній політиці: 

збалансованій між державними доходами та видатками, що суттєво 

сприятиме ефективній організації не лише державного сектору, а й усієї 

національної економіки. Оптимізація державного бюджету, формування 

його на таких принципах, які повністю відповідали б потребам населення, 

додадуть більшої політичної стабільності, гармонізують відносини між 

державою та бізнесом, забезпечать гнучкість та динаміку економічного 

зростання. 
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Розвиток підприємницької діяльності є показником розвитку 

економіки країни. Тому стан та рівень ефективності функціонування 

приватних підприємств, які складають підприємницьке середовище, є 

чинниками, що спонукають впроваджувати заходи щодо підвищення та 

стимулювання підприємницької діяльності. 

Підприємництво – це самостійна господарська діяльність, яка 

прогресує із метою досягнення економічних результатів для одержання 

прибутку.  

У вітчизняній науці найповніше підприємництво обґрунтовано у 

роботі [2]: «Підприємництво як економічна категорія – є особливий тип 

господарювання, де головним суб’єктом є підприємець, який раціонально 

поєднує (комбінує) фактори виробництва на інноваційній основі й власній 

відповідальності, організує і керує виробництвом з метою одержання 

підприємницького доходу». 

У сучасному світі підприємницька діяльність має високий попит у 

суспільстві. Близько 46% українців вважають, що саме відкриття власної 

справи допоможе їм відчути себе фінансово незалежними та 

самореалізуватися.  

Мета роботи: проаналізувати особливості підприємницької 

діяльності в Україні. 

На сьогодні, приватний бізнес в Україні може стати двигуном 

розвитку економіки, особливо під час реформування ринкової сфери. За 

останні роки було прийнято ряд законів, які мають відкрити нові 

можливості для розвитку приватного бізнесу. За настановами 
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міжнародних фінансових організацій новітнє реформування сектору 

підприємництва в майбутньому має розвивати малий бізнес шляхом 

державної допомоги у формуванні стартового капіталу при умові 

конкурентоспроможної бізнес-ідеї. Також запланована розробка 

спеціальних податкових пільг, вдосконалення фінансово-кредитної 

політики із залученням приватних та іноземних інвестицій. Крім цього, ще 

одним позитивним фактором є мотивація самих людей. Цей показник 

свідчить про ментальну перебудову у свідомості українців, які втомились 

працювати «на когось» [3]. 

Підприємницькі відносини в українському народі закладені давно. 

Історія почалася з приватизації, зняття законодавчих обмежень на 

підприємницьку діяльність. У перші роки незалежності України 

пострадянські умови розвитку підприємництва сприяли становленню 

великого бізнесу (фінансово-промислових груп), зрощеного з державною 

владою. Впровадження в 1996 р. гривні, стабілізація фінансового сектору, 

налагодження зовнішньоекономічних зав’язків, економічне зростання 

після 2000 р. сприяли становленню дрібного й середнього 

підприємництва. «Помаранчева революція» 2004 р. засвідчила наявність 

прошарку дрібних та середніх підприємців із власними пріоритетами, 

готових до їх відстоювання (що є важливим елементом громадянського 

суспільства). Протягом вдосконалення всіх сторін громадського життя 

ступінь розвитку підприємництва, економічна воля й інші фактори, що 

стимулюють зростання ініціативності суб’єктів економіки відігравали 

важливу роль. І на сьогодні формування ефективної, конкурентоздатної, 

соціально орієнтованої економіки складає стратегічний курс державної 

політики [1]. 

В Україні існує дві моделі підприємництва: класична та інноваційна. 

Класична модель особлива тому, що вона орієнтується на 

максимізацію віддачі від наявних у даній фірмі ресурсів. Економічна 

зацікавленість, одержання прибутку є головним мотивами цього виду 

підприємництва. Система цієї моделі включає оцінку наявних ресурсів, 

вивчення можливостей досягнення мети, використання такої можливості, 

яка забезпечує максимальну віддачу від наявних ресурсів. 
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Інноваційна модель підприємництва передбачає використання будь-

яких можливостей дозволених законом. Для цього необхідно 

формулювати мету, розглянути альтернативні можливості, оцінити свої 

ресурси та зіставити їх зі знайденими можливостями, пошукати у 

зовнішньому середовищі додаткових джерел, якщо бракує власних 

ресурсів, та діяти згідно з найбільш вигідним альтернативним варіантами 

із залученням своїх та зовнішніх ресурсів [3]. 

В Україні розвиток підприємницької діяльності знаходиться в 

несприятливих умовах реалізування. Підприємці не вважають державу 

надійним партнером для реалізації бізнесу. Розвитку бізнесу на 

регіональному та місцевому рівнях перешкоджає наступне: 

негарантоване та нерегулярне фінансування програм підтримки малого 

бізнесу; нераціональне використання коштів самим підприємцем; 

відсутність взаємодії великого та малого бізнесу на регіональному рівні; 

нерівномірність розташування по регіонах України, що зумовлено 

загальною економічною ситуацією в регіонах. 

Проаналізувавши таку картину, можна дійти висновку, що наявність 

ефективно розвиненої підприємницької діяльності є показником сталого 

економічного зростання країни. На жаль, підприємницька сфера в Україні 

знаходиться на шляху змін, що гальмує усі процеси розвитку бізнесу та 

економіки. Необхідні першочергові заходи щодо ефективної підтримки та 

визначення головних перспектив розвитку підприємництва на 

регіональному та місцевому рівнях. 

Дії щодо перспективи розвитку бізнесу: 

- Розробити чинні нормативно-правові акти місцевих державних 

організацій та органів місцевого самоврядування у відповідність до 

принципів державної регуляторної політики; 

- Сформувати механізм часткового відшкодування бюджетних 

відсоткових ставок за кредитами для реалізації інвестиційних проектів; 

- Проводити заохочуючи семінари та курси підвищення кваліфікації 

для всіх охочих розпочати підприємницьку діяльність; 

- Особливу увагу приділити підприємствам, які наважені виробляти 

екологічну продукцію, для збереження природних ресурсів; 
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- Працевлаштовувати безробітних, зареєстрованих у місцях з 

переважанням сільсько-аграрних видів робіт, де зазвичай дефіцит кадрів; 

- Запровадити механізми державно-приватного партнерства у сфері 

підтримки малого підприємництва на місцевому рівні; 

- Оптимізувати та прискорити процеси формування зовнішньо-

економічної системи інтеграції України у світові структури як завершення 

реформування соціально-економічного розвитку суспільства. 

- Розробити спрощену систему оподаткування малого бізнесу, яка 

прискорить реалізацію та надасть нові робочі місця; 

- Заохочувати підприємців проведенням державних тендерів, що 

дасть змогу не тільки збільшити дохід підприємців, а й допоможе 

привернути увагу суспільства; 

Запровадивши ці реформи, держава стане надійним партнером в 

очах підприємців, заохотить людей до змін, та значно покращить 

економіку країни, що вдосконалить не лише рівень життя українців, а й 

затвердить себе гарантом на світовій арені [4]. 

Таким чином, проаналізовано особливості підприємницької 

діяльності, сформовано перспективи її розвитку в Україні. 
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На початку дослідження необхідно дати визначення терміну 

олігополія. Отже, олігополія - це ринкова структура, яка характеризується 

наявністю на ринку кількох великих фірм-продавців, які можуть 

запропонувати або однорідний товар, або різний за якісними 

характеристиками. Іншими словами, до олігополістичних структур можна 

віднести такі ринки, на яких зосереджується, як правило, не більше 10 

фірм; існують високі вхідні бар'єри для доступу інших фірм на ринок [1, с. 

271]. 

Проведений аналіз основних підходів до визначення сутності даної 

ринкової системи дозволив визначити характерні риси олігополії: 

небагато конкурентів; пропозиція стандартизованих товарів (сталь, 

алюміній) або диференційованих (комп'ютери, автомобілі); складність 

входження в галузь нових підприємств; наявність стимулів до злиття, 

змов, спрямованих на ускладнення або усунення конкуренції. 

Для проведення аналізу олігополістичних ринків України спочатку 

наведемо наступні приклади згідно з Околовичем О. М: «Прикладами 

олігопольних ринків в Україні були і залишаються ринок послуг мобільного 

зв'язку (на ринку діє п’ять основних гравців, частка двох найбільших 

наближається до 98%); ринок моторних бензинів (операторами ринку є сім 

http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/12458/4.pdf?sequence=1
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великих підприємств, з сумарною часткою трьох найбільших 67%); ринок 

пива (чотирьом учасникам якого належить 94%); ринок тютюнових виробів 

(із загальною часткою п'яти найбільших суб'єктів господарювання – 97%) 

тощо»[2, c. 332]. 

Розглянемо детальніше, наприклад, ринок послуг мобільного зв’язку 

станом на 2018 рік за допомогою статистичних даних. На сьогоднішній 

день відомо, що частка мобільних операторів Київстар (25,3 мільйонів 

абонентів) та Vodafone (20,7 мільйонів абонентів) складає приблизно 80% 

від усього ринку. Далі за популярністю йде Lifecell (9,7 мільйонів 

абонентів) 17% ринку. Майже не користуються популярністю Інтертелеком 

( 1,450 мільйонів абонентів) та 3Mob (0,501 мільйонів абонентів) що у сумі 

складає 3%.  

Для подальшого аналізу використаємо індекс  Харфіндела–

Хіршмана: 

𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑑𝑖
2𝑛

𝑖=1                                             (1.1) 

Де d – частка ринку (у відсотку) оператора;  

n - кількість операторів на відповідному ринку. 

 

Після проведення розрахунків необхідно визначити до якого 

інтервалу відноситься отриманий результат та зробити висновок. 

Ринки з високою концентрацією: 1800 < HHI < 10000 

Ринки з помірною концентрацією: 1000 < HHI < 1800 

Ринки з низькою концентрацією: HHI < 1000 [3]. 

Розрахунки показали, що для даного типу ринку індекс дорівнює 

приблизно 1165, тобто він є помірно концентрованим та, в свою чергу, 

стверджує, що ринок є олігопольним. 

Така ситуація на ринку мобільного зв’язку України спостерігається 

вже не перший рік і загалом пояснюється тим, що даний ринок  

відрізняється наявністю факторів які суттєво обмежують дію ринкових 

механізмів, які є характерними для розвиненого ринку з необмеженою 

конкуренцією. По-перше, з надання послуг мобільного зв’язку передбачає 

використання обмеженого природного ресурсу – радіоефіру. Через суто 

технічні обмеження на ринку не може бути більше трьох 
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загальнонаціональних та одного-двох локальних GSM-операторів [5]. 

Один лише цей факт безпосередньо обмежує конкуренцію та ускладнює 

вихід на ринок нових гравців. За відсутності ефективного державного 

регулювання ринок мобільного зв’язку монополізується двома-трьома 

операторами.  

Шляхом таємних консультацій вони можуть узгоджувати тарифну 

політику, уникаючи реальної конкуренції. Тому фактично, розвиток ринку 

мобільного зв’язку в Україні на сьогоднішній день відбувається під 

впливом двох сил – виробників обладнання та операторів мереж. Ані 

користувачі та суспільство в цілому, ані органи влади не демонструють 

послідовної цілеспрямованої політики [4]. 

Окрім розглянутого прикладу з ринком операторів мобільного 

зв’язку, варто зазначити, що усе-таки найбільш сприятливі структурні 

передумови для утворення олігополії в Україні склалися в 

агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах (рис. 1.9.), а 

найменш сприятливі – у торгівельній та посередницькій сферах, де ринки 

з конкурентною структурою складають 96%.  

 

 

Рис.1.9. Структурні передумови конкуренції в економіці України 

 

Аналізуючи олігопольний ринок України, треба відзначити, що 

входження української економіки до процесу ринкових перетворень 
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відбувалося при високому рівні концентрації і спеціалізації виробництва, 

відсутності конкуренції на більшості товарних ринків, що було наслідком 

централізованого планування і переоцінки ефекту економії на масштабах 

виробництва. 

В умовах обмеженого попиту і кризи збуту навіть домінуючі на ринку 

підприємства почали застосовувати нові методи підтримки власної 

конкурентоспроможності, такі як: організація відстоювання власних 

економічних інтересів за допомогою отримання від органів влади 

законодавчо оформлених пільг, квот на обмежені ресурси; участь в 

процедурі ліцензування в цілях недопущення і відтиснення конкуруючих 

суб'єктів з ринку; негласні розділи ринків між домінуючими 

підприємствами за територіальним принципом або закріплення розділу 

ринку правовими актами; організація митного протекціонізму для захисту 

власних інтересів і недопущення на ринок іноземних конкурентів. 

Слід зазначити, що на більшості вітчизняних ринків з 

олігополістичною структурою спостерігаються високі темпи зростання. 

Значною мірою це пов’язано з поєднанням на олігопольних ринках досить 

гострої конкуренції між основними гравцями з перевагами ефекту 

масштабу виробництва. 

Таким чином, на території України частка олігополій займає відносно 

невелику частину і переважає в таких галузях, як агропромисловий та 

паливно-енергетичний, а також у таких  торгівельних та посередницьких 

галузях, як ринок мобільного зв’язку, пива та тютюнових виробів.  

В сучасних економічних умовах підприємства почали застосовувати 

нові методи підтримки власної конкурентоспроможності, такі як: 

організація відстоювання власних економічних інтересів; участь в 

процедурі ліцензування; негласні розділи ринків між домінуючими 

підприємствами за територіальним принципом або закріплення розділу 

ринку правовими актами; організація митного протекціонізму.  

Також на більшості олігопольних ринків спостережується тенденція 

до високих темпів зростання. 
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У сучасному світі, усе наше суспільство залежить від інновацій. Вони 

впроваджуються не тільки у виробництво, але й у наше життя, 

полегшуючи буденні справи, такі як пересування, споживання їжі,оплата 

будь-яких послуг та найголовніше це зв’язок з усім світом. Однією з країн 

лідерів на світовому ринку глобальних інноваційних технологій є Японія, 

яка займає четверте місце в світі. 

Для успішного розквіту інноваційної економіки, як свідчить світовий 

досвід, необхідна активна участь держави у цьому процесі. Якщо 
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розглядати державну політику Японії, з приводу стратегії розвитку 

інноваційних систем, можна відмітити, що істотне значення в підвищенні 

технологічного рівня розвитку економіки має вибір підприємствами 

напрямів інноваційної активності і саме держава відіграє тут основну роль, 

адже надає підприємствам довгострокові цільові орієнтири. Це 

проявляється у тому, що спираючись на сформовані програми, 

підприємства та венчурні фірми враховують, що розвиток саме цих 

галузей є одним з основних пріоритетів державної стратегії. Якщо, 

пояснювати це простими словами, то держава зацікавлена у розвитку 

наукових підприємств,що є фундаментом для створення інноваційних 

технологій, які в свою чергу зацікавлені у переході від імпортування 

зарубіжних технологій до створювання власних.  

Так у 2005 році Національний інститут науково-технічної політики 

(NISTEP) Японії представив черговий прогноз світового науково-

технічного розвитку на період до 2035 р., виділивши в ньому 130 головних 

інноваційних напрямів і встановивши відповідність між діючою в країні 

системою пріоритетів інноваційного розвитку та її інноваційними 

напрямами. Саме це призвело до побудування матриці “пріорітети-

інноваційні напрями”. Створюючи таку матрицю майбутніх інновацій, 

треба було підготувати певні умови, тобто підприємства, на яких буде 

виконуватися ця робота, отже початкова мета полягала у створенні 

висококваліфікованих кадрів. Їх підготовка та досягнення загального 

світового рівня стали загальнонаціональним пріоритетом. У зв’язку з цим 

Японія поставила перед собою не менш масштабну задачу, а саме - 

розробка заходів, які дозволили б японцям стати нацією, що активно 

формує передові знання і технології. Формування НІС у Японії 

відбувалося за допомогою послідовного переходу від переважного 

імпортування передових зарубіжних технологій і ноу-хау до опори на 

власні оригінальні розробки та науково-технічні досягнення на основі 

вітчизняних фундаментальних досліджень. Переважна більшість 

фундаментальних досліджень в Японії, як і в інших розвинених країнах, 

ведеться в університетах і державних лабораторіях. До фундаментальних 

досліджень зараховують систематичну наукову діяльність зі здобуття 

нового знання, що вирізняється невизначеністю перспективи практичної 
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реалізації і довгостроковим характером. Прикладні дослідження 

спрямовані на конкретні сфери застосування, а розробки пов’язані зі 

створенням конкретних нових виробів, матеріалів, технологій,  з їх 

удосконаленням. 

Основну частку витрат на науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи в Японії несе приватний сектор, зацікавлений 

переважно в їх прикладному характері, тобто країна підтримує та дає 

можливість розвиватися приватному бізнесу, який спрямований на 

виробництво наукових технологій.  

Через такий підхід до роботи, країна просунулась уперед і таким 

чином забезпечила собі успіх у розвитку напрямів, які пов’язані з 

виробництвом споживчих товарів масового попиту. Звісно, з розвитком 

фундаментальних досліджень, збільшенням їх фінансування і 

стимулювання,повинна була б знизитися залежність від імпорту 

зарубіжних технологій, але відбулося це не одразу. Лише з часом, 

пройшовши великий шлях у розвитку в цій сфері,можна було досягнути 

мети.  

Наукова діяльність в Японії сконцентрована на найновіших 

технологіях. Велика частина інновацій впроваджується для поліпшення 

якості життя населення і захисту довкілля. Користуючись різними 

джерелами, можна знайти дуже багато інформації з приводу інноваційних 

розробок у Японії в наш час.  

Одним із прикладів може слугувати така важлива тема, як 

забруднення середовища та шляхи вирішення цієї проблеми. Отже, про 

те, що наша планета страждає від надлишку пластикового сміття на суші 

і світовому океані, знає практично кожна людина.  

Щоб врятувати планету, багато країн намагаються скоротити 

кількість пластикових відходів і особливих успіхів в цій справі досягла 

Японія. Нещодавно у країні був створений матеріал, який розкладається 

швидше ніж пластик, новий матеріал заснований на рослинній сировині, 

пакети виготовлені з цієї сировини розкладаються приблизно через рік, 

звучить як довгий термін, але порівняно з терміном розкладання пластику, 

це відмінний результат.  
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Також можна привести ще один приклад, це розробка роботів, які у 

прямому сенсі замінили людей, зараз у кафе та ресторанах роботу 

офіціантів та барменів виконують саме вони, при натисканні лише однієї 

кнопки цей високотехнологічний пристрій може приготувати будь-який 

напій, який ви тільки забажаєте. Спостерігаючи за потенціалом розвитку 

країни, потрібно відмітити те, що доки інші країни все ще стикаються з 

макроекономічними та інфраструктурними проблемами, деякі держави 

включаючи Японію, досягають великих успіхів у сфері інновацій. 

Можна зробити висновки з приводу того, чому у теперішній час 

Японія є однією з країн лідерів за створенням інноваційних технологій, бо 

правильний підхід до будь-якої роботи призводить до успішного 

результату. Використання зарубіжних інновацій і в той же час аналіз цих 

процесів, допомогли японцям побудувати фундамент для створення 

інноваційної економіки.  
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Розвиток конкуренції супроводжується конкурентною боротьбою, а 

однією з найбільш розвинених форм конкурентної боротьби стає 

концентрація, яка в свою чергу веде до домінування певного суб’єкту 

господарювання на ринку, так наполягає Калентьєва Н. [2]. Держава, має 

сприяти розвитку саме конкурентних відносин та не допускати 

концентрацію та монополізацію ринків. Антимонопольне регулювання та 

антимонопольна політика направлені як на регулювання вже 

монополізованих ринків, так і на ринки з достатньою конкурентною 

структурою. Як зазначає з цього приводу Кузьменко Л. [1] процеси 

концентрації та монополізації ринку потребують значної уваги з боку 

органів державного регулювання і контролю.  

Вчені, які займалися дослідженням цього питання були: Кузьменко 

Л., Калентьєва Н., Ігнатюк А., Мартинчик О., Даниліна С., Карпенко Н., але 

при цьому питання визначення ступеню монопольної влади залишаються 

розглянутими достатньо фрагментарно, що обумовлює актуальність 

дослідження.  

Ігнатюк А. [3] визначає концентрацію ринку як характеристику його 

структури, яка відображає відносну величину та кількість фірм, що 

пропонують продукцію. Мартинчик О. [4] також зазначає, що визначення 

стану конкурентного середовища здійснюється за допомогою діагностики, 

яка є засобом, методом і інструментом комплексного дослідження 

маркетингових і конкурентних відносин зокрема.  

Даниліна С. [5] наполягає, що при дослідженні концентрації на всіх 

рівнях світової економіки важливим питанням є вибір показників, за 

допомогою яких буде здійснюватися оцінка даного процесу, тому що такий 

вибір має велике значення для контролю за співвідношенням сил 
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конкурентів і можливостями запобігання монополізації на конкретних 

ринках. Бойко Л. [6] зазначає, що існує складна система кількісних та 

якісних показників, які дозволяють оцінити рівень економічної концентрації 

окремого ринку або галузі. У світовій практиці для оцінки рівня 

концентрації та монополізації ринків широко використовуються: 

коефіцієнт концентрації, відносний коефіцієнт концентрації , індекс 

Херфіндаля-Хіршмана, коефіцієнт Лінда, коефіцієнт варіації, коефіцієнт 

Джині. 

Як зазначає Карпенко Н. [7], наведені підходи засновані на 

зіставленні масштабів фірми й ринку, на якому вона діє.  

Кондитерство в Україні є досить потужним і розвиненим серед інших 

харчових галузей. Виробництво кондитерських виробів стрімко 

розвивається та має достатню конкурентоздатність продукції на 

міжнародному ринку. Проаналізувавши кондитерський ринок, можна 

зробити висновок, що не дивлячись на складну економічну ситуацію в 

Україні, підприємці роблять все можливе, щоб утримати статус виробників 

високоякісного продукту.  

Такі методи оцінювання рівня концентрація та монополізації, які ми 

розглянули є невід’ємною складовою державної антимонопольної 

політики. Ці методи дають змогу не лише оцінити ситуацію, що 

складається на певному ринку в даний період часу, а й визначити 

подальшу кооперацію товаровиробників, можливі потенційні зловживання 

монопольним або домінантним положенням на ринку. Напрям подальших 

досліджень полягають в обґрунтуванні використання різних інструментів 

оцінки рівня концентрації та монополізації економіки на різних ринках. 

Проаналізуємо ступень монопольної влади на ринку солодощів, так 

як кондитерська галузь – одна з найрозвиненіших в українській харчовій 

промисловості. Галузь є одним із провідних споживачів української 

сільськогосподарської сировини – цукру, борошна, крохмалю, молока 

тощо – на яку забезпечує значний попит. Це одна з небагатьох ланок 

харчової промисловості України, яка є самодостатньою, розвиненою, 

цілком сформованою та займає успішну позицію на європейському ринку. 

З 2014 року ринок кондитерських виробів показує тенденцію до зниження, 

на що вплинула внутрішня політика в державі та загострення бойових дій 
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на сході України, що зумовило проблеми російського ринку збуту та втраті 

крупних фабрик. За 2016 рік ситуація у виробництві солодощів 

покращується, порівняно з 2015 роком. Дослідження кондитерського ринку 

в Україні свідчить, що найбільшу частку займає продукція вітчизняного 

виробництва, що становить близько 95 % в загальному обсязі. Ринок 

кондитерських виробів України є висококонцентрованим, на ньому працює 

близько 800 компаній. Фабрики, що знаходяться на теперішній окупованій 

території закрили, через що стрімко змінилась динаміка частки 

кондитерських виробів деяких підприємств на ринку за 2014–2016 рр. 

Дві третини всього ринку і три чверті експорту контролюють: 

«Roshen», «АВК», «Конті», «Світоч» (Nestle), «Монделіс Україна», 

«Бісквіт-Шоколад», «Житомирські ласощі», «Полтавакондитер». 

Регулярно проводяться опитування про переваги споживачів. 

Улюбленцями серед цукерок є горіхові. Арахіс, фундук, кешью, волоський 

горіх - лідери начинок. Серед батончиків на першому місці Snickers. За 

ним йдуть «KitKat», «Bounty», «Nuts», «Mars» и «Twix», «Lion» і «Aero». 

Популярністю користується і серія батончиків Roshen «Батон». 

Отже, зростання масштабу фірми у порівнянні з масштабом ринку, 

буде призводити до збільшення концентрація товаровиробників на ринку, 

підвищенню концентрації на ринку та можливості присутності монопольної 

влади. Частка найбільших фірм на ринку може служити характеристикою 

концентрації. Саме цей критерій лежить в основі визначення монопольної 

ситуації на ринку ряду країн. Вищезазначені коефіцієнти є найбільш 

розповсюдженими у світовій практиці аналізу конкурентної ситуації на 

ринку антимонопольними органами. Окрему увагу слід приділити 

показникам концентрації, які потребують більшого масиву даних для 

аналізу конкурентної ситуації на ринку, до того ж вони не є однозначними, 

визначаються певними умовностями. Застосування таких коефіцієнтів є 

доцільним у разі виникнення підозр антимонопольних органів щодо 

учасників ринку у порушенні антимонопольного законодавства, можливих 

зловживань домінуючим положенням на ринку. Ці коефіцієнти носять 

більш точний характер, вони направлені на аналіз вже конкретних 

підприємств, їх діяльність та можливість впливати на ринок та конкурентів. 
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Аналіз функціонування різних типів монополій та обґрунтування 

механізмів, інструментів  антимонопольної політики є основою для 

подальших досліджень в напрямку аналізу ступеню монопольної влади в 

сферах економіки.   
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Питання оцінки національного багатства України є досить 

актуальним на теперішній час. Це один із важливіших соціально-

економічних показників показників, який характеризує економіку країни в 

цілому.  Вивчення явища національного багатства та розробка методу 

його підрахунку розкриті у працях сучасних економістів. Дослідження Е. 

Бозе, І. Грузкова, Т. Козлової, Є. Смоліної та К. Соніна зосереджені на 

проблемах визначення структури національного багатства та його оцінці 

[1]. Дещо менше досліджень присвячено спробам оцінити природний 

капітал, що представлений корисними копалинами, земельними 

ресурсами, флорою та фауною. Реальна оцінка величини національного 

багатства України представлена в наукових дослідженнях С. Дорогунцова 

та колективу авторів, С. Шумської, М. Квак. Застосовуючи різні методи, 

три різних дослідження дають різні оцінки національного багатства. Кожна 

з оцінок здійснювалася одним з відомих методів – або ринкової 

капіталізації, або витратним, що призвело до значних розбіжностей в 

оцінках. Питання взаємозв’язку між національним багатством й розвитком 

розкриті в роботах А. Камалової та В. Фальцмана. Останній, зокрема, 

розглянув чотири типи такого взаємозв’язку, кожен з яких обумовлює 

певний економічний стан країни. Отже, кожен з науковців розглядав 

окремий аспект проблеми дослідження національного багатства, в той же 

час об’єктивність результатів досліджень оцінюється за допомогою їх 

порівняння й співставлення, порівняння методів, якими вони 

здійснювалися та виявлення їх позитивних й негативних характеристик. 

Неоднозначність тлумачень як поняття «національне багатство», так 

і його оцінки може свідчити про недостатність наукових розробок в цій 

галузі, а також може бути викликана тим, що  національне багатство 

кожної країни змінюється динамічно, особливо під впливом глобалізації, 
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інституціональних трансформацій, науково-технічного прогресу. Оскільки 

у динаміці національного багатства втілюється ефективність суспільного 

відтворення, тобто кінцевий результат економічної діяльності суспільства, 

то важливим постає питання вибору методології оцінювання величини 

національного багатства. Одним із шляхів визначення національного 

багатства є використання статистичного методу розрахунку 

національного доходу та інших важливих показників, що характеризують 

результат виробництва. Однак, останнім часом все більше українських та 

зарубіжних економістів вважають, що застосування методології СНР не 

дає адекватної оцінки національному багатству [2]. За методологією СНР, 

до складу національного багатства включається сукупність матеріальних 

активів, створених людиною, природних ресурсів, а також чисті фінансові 

активи.  

 Національні рахунки, в яких відображаються величина складових 

національного багатства мають форму балансів – активів і пасивів. До 

активів відносяться валове нагромадження багатства. Пасивами 

виступають фінансові зобов’язання та чисте багатство. Думка більшості 

економістів зводиться до того, що оцінювати багатство країни можна з 

двох основних принципово різних позицій: з точки зору корисності для 

суспільства або з точки зору цінності цього багатства в рамках ведення 

економічної діяльності у вузькому розумінні [1; 2]. Ці позиції формують й 

основні методи обчислення величини національного багатства.  

З огляду на перший підхід, величину національного багатства слід 

оцінювати за витратами на створення чи добування тих чи інших 

матеріальних й нематеріальних активів або ресурсів. Подібний підхід має 

ряд недоліків, які пов’язані із використанням офіційних статистичних 

даних, на яких наголошує більшість дослідників [2; 5], а саме: 1) складність 

оцінки існуючих запасів корисних копалин (у зв’язку з її відсутністю в 

статистичній звітності); 2) відсутність об’єктивної оцінки людського 

потенціалу; 3) завищення вартості виробленого капіталу у зв’язку із 

врахуванням інфляції через їх переоцінку підприємствами; 4) заниження 

вартості індивідуального майна громадян, як складової національного 

багатства, оскільки обліковується воно за вартістю придбання, яка, на 

відміну від основних фондів, не підлягає індексації. В той же час, другий 
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підхід – з точки зору економічної діяльності, дозволяє оцінити величину 

національного багатства, виходячи з двох критеріїв – ринкової 

капіталізації або інвестиційної вартості. У випадку ринкової капіталізації 

оцінюється об’єктивна вартість благ, що входять до національного 

багатства. В другому випадку маємо справу із суб’єктивною оцінкою – 

споживчою вартістю благ, тож другий критерій не виступає визначальним 

при оцінці національного багатства. Ринкова вартість, що визначається 

через капіталізацію, може існувати лише в ринковій економіці. І чим менш 

розвинуті ринкові інститути, чим більше втручання держави в економіку – 

тим більша похибка оцінки ринкової капіталізації національного багатства 

може мати місце. Враховуючи таку особливість, недостатньо розвинена 

інституціонально, економіка України може бути недооцінена з точки зору 

ринкової вартості.  Наприклад, вже в Земельному кодексі України 

зазначено, що «економічна оцінка земель – це оцінка землі як природного 

ресурсу і як засобу виробництва в сільському і лісовому господарствах, а 

також як просторового базису в суспільному виробництві за показниками, 

що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання 

і прибутковість з одиниці площі» [3]. 

Проблема об’єктивності оцінки національного багатства методом 

ринкової капіталізації обумовлена також відсутністю практики розрахунку 

й методології оцінки тих елементів, які ніколи не оцінювалися у зв’язку з 

тим, що перебували в державній власності, та не були об’єктом купівлі-

продажу. Деякі з таких об’єктів в найближчому майбутньому не стануть 

об’єктом ринкових відносин, наприклад, поклади нафти й газу 

Чорноморського шельфу. Один з підходів до вирішення цієї проблеми 

наведений у роботі М. Квак [5]. З позиції фізичної економії, абсолютне 

багатство розглядається як джерело створення абсолютної обмінної 

вартості, формування якої повинно супроводжуватися зменшенням 

ентропії та максимальною ефективністю соціально-економічних процесів. 

Абсолютна додаткова вартість створюється у процесі засвоєння енергії 

Сонця при збільшенні біоінформаційного статусу енергії Землі. Отже, 

вимірювання розміру такої складової національного багатства, як земля, 

можливо за допомогою обчислення потоку вільної енергії Сонця, що 

надходить протягом року на територію України. Обсяг енергії, що отримує 
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вся площа території України, потенційно може перетворитися на земельну 

ренту, як вимірник національного багатства, в сумі 18-20 млрд грн [5]. Крім 

того, зазначається, що обсяг вільної енергії від викопних джерел, газу, 

нафти, вугілля, урану є на п’ять порядків нижчою за потік вільної енергії 

від Сонця. 

Оцінка національного багатства України, на відміну від розвинутих 

країн світу (США, Англія), була здійснена лише за часів незалежності [2]. 

Якщо оцінювати національне багатство як капіталізований дохід (а саме 

так його трактує М. Фрідмен), то вже за перші роки шокових реформ в 

Україні відбувся переворот у його сумарному обсязі та структурі. 

Стрибкоподібний перехід до світових цін і стандартів 

конкурентоспроможності різко знецінив та скоротив у кілька разів 

продукцію й капітал в основній сфері діяльності – у переробній 

промисловості.  

Найбільшою втратою для нашого суспільства стали знецінення і, 

значною мірою, руйнація людського капіталу – основної форми багатства 

для переважної частини населення. Важливого значення набуває й оцінка 

людського капіталу. Проблема полягає в тому, що в кожній одиниці 

створених людиною, її працею матеріальних і нематеріальних активів 

закладена частка людського капіталу. При цьому, зросла цінність 

продукції та капіталу, незважаючи на скорочення їхнього фізичного 

обсягу, у добувних галузях і загалом «у природних монополій». 

Отже на відміну від традиційного підходу, за яким структура 

національного багатства визначається за складовими, визначеними у 

СНР, а саме: нефінансові вироблені активи, нефінансові невироблені 

активи та фінансові активи, більшої популярності через недоліки 

статистичної методології СНР має аналіз складових національного 

багатства за видами капіталу: природний капітал, виробничий капітал та 

людський капітал. Цей підхід, з одного боку, надає можливість більш 

повно оцінити статки держави, а з іншого, призводить до значних 

розходжень у дослідженнях величини національного багатства, що 

обумовлені різноманітністю економічних показників, які беруть за основу 

при оцінці кожного виду капіталу. 
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економістів. На даний момент існує проблема високої концентрації ринку 

та ступеню монопольної влади, яка потребує негайного рішення.  

Для характеристики концентрації ринку використовують цілий ряд 

показників. Показники (індекси) концентрації засновані на зіставленні 

розміру фірми з розміром ринку, на якому вона діє [1]. Чим вище розмір 

фірм в порівнянні з масштабом всього ринку, тим вище концентрація 

виробників. Розглянемо індекси для визначення ступеню монопольної 

влади. 

Найпоширенішим коефіцієнтом для визначення ступеню 

монопольної влади є коефіцієнт концентрації, який визначається як сума 

часток кількох найбільших підприємств (зазвичай трьох), яка може бути 

розрахована за вартісними і фізичними показниками. Він розраховується 

для визначення наявності на ринку домінуючих підприємств і (або) 

можливих учасників передбачуваного об'єднання, а залежно від значення 

коефіцієнта визначається ринок з високою, помірною або низькою 

концентрацією великих організацій [2]. 

Недолік коефіцієнту концентрації для характеристики потенціалу 

ринкової влади фірм пояснюється тим, що він не відображає розподілу 

часток як всередині групи найбільших фірм, так і за її межами(між 

фірмами-аутсайдерами) [2]. Додаткову інформацію про розподіл ринку 

між фірмами надають інші показники концентрації. 

Для аналізу концентрації ринку найбільшого використання отримав 

такий  показник, як індекс  Герфіндаля - Гіршмана завдяки чутливості до 

зміни ринкової частки фірми набуває здатності опосередковано свідчити 

про величину економічного прибутку, отриманого в результаті здійснення 

монопольної влади [3]. Але при цьому недоліком даного індексу є 

чутливість до визначення ринку, а також він не враховує такі важливі 

характеристики ринку, як витрати входу на ринок, диференціацію 

продуктів, відмінність у витратах. 

Для аналізу ринку використовується також коефіцієнт Джинні, який 

являє собою статистичний показник, заснований на кривій Лоренца. Крива 

Лоренца, яка відображає нерівномірність розподілу якої-небудь ознаки, 

для нашого випадку концентрації продавців на ринку показує 
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взаємозв'язок між відсотком фірм на ринку і часткою ринку, підрахованої 

наростаючим підсумком, від найдрібніших до найбільших фірм [4]. 

Чим більш рівномірний розподіл часток фірм, тим менше індекс 

Джині (ближче до 0). А чим вище індекс Джині (ближче до 1), тим вище 

нерівномірність розподілу ринкових часток між продавцями, і отже, за 

інших рівних умов вище концентрація на ринку [4]. 

Український ринок кондитерських виробів завершив етап свого 

формування і знаходиться в стані жорсткої конкурентної боротьби. Зараз 

на ринку кондитерських виробів працюють близько 800 підприємств. Із них 

28 вважаються великими. При цьому, більше двох третин всього ринку і 

три четверті експорту контролюють 8 виробників кондитерської галузі, а 

саме: «АВК», «Бісквіт-Шоколад», «Житомирські ласощі», «Konti Group», 

«Монделіс Україна», «Полтавакондитер»,  «Roshen» та «Світоч» (Nestle).  

За останніми даними зазначені вище підприємства кондитерської 

галузі мають наступні частки ринку: «Рошен» (ТМ «Roshen», «Чайка» і 

«Оленка») частка якого становить 29%, ЗАТ «АВК» (ТМ «Persona», 

«DOMІOR») - 18%, «Konti Group» (ТМ« Dolcі») - 16%, «Житомирські 

ласощі» - 6%, «Бісквіт-Шоколад» - 6% та «Монделіс Україна» - 5%, 

«Полтавакондитер» - 5%, «Світоч» займає приблизно 2% . 

Маючи ці данні ми маємо можливість зробити дослідження та 

детальний аналіз ринку цукерок в Україні, а також визначити його 

концентрацію. За даними розрахунку 8 підприємств займають 87% галузі, 

що є показником високого рівня концентрації. Адже при загальній кількості 

фірм – 800, лише 8 з них займають майже усю галузь. Інші фірми є малими 

і вплив їх на цю галузь відповідно невеликий. 

 Тепер розрахуємо індекс Герфіндаля-Гіршмана. Розрахунок буде 

проводитися для 8 фірм також. HHI8 = 1547. За даними розрахунку можна 

зробити висновок, що ступінь монопольної влади доволі високий і на ринку 

присутні фірми з великими частками в галузі. Показник дійсно високий, 

адже 1800 вважається критичним и потребує антимонопольної політики. 

На ринку склалася ситуація, коли існують лідери які мають великий 

вплив на галузь. Отриманні дані означають великий ступінь концентрації 

ринку. Головним лідером є ТМ «Roshen», яка займає 29% галузі. На цьому 

ринку має місце монополістична конкуренція. 
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Індекс Герфіндаля-Гіршмана (HHI = 1547) дає зрозуміти, що ступінь 

монопольної влади доволі високий. Це говорить про те, що група лідерів 

на ринку контролюють ціноутворення галузі й конкурують між собою.  

Порівнюючи використані індекси можна сказати про те, що кожен з 

них має свої переваги та недоліки. При певному дослідженні чи аналізі 

треба використовувати той чи інший індекс залежно від того, що маємо за 

ціль. Тоді зможемо отримати максимум корисності від використання цих 

показників та зможемо зробити правильний економічний аналіз.  

Перспективи подальших досліджень у даному напрямі полягають в 

виявленні причини виникнення та особливості функціонування різних 

типів монополій. 
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Секція  3. 

Актуальні проблеми соціально-економічного 

розвитку країни 
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Напрямки державного регулювання економіки на засадах 

неолібералізму  

 

Бондаренко М. Ю. 

студент факультету економічної інформатики ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 

Досвід проведення неоліберальних реформ у США, Великій 

Британії, Німеччині, Чилі, Китаї, країнах Центральної та Східної Європи 

підтвердив тезу про те, що ліберальний підхід до регулювання 

національної економіки, заснований на ідеї вільного ціноутворення та 

приватної власності, є унікальною системою організації суспільного життя, 

яка забезпечує гармонію індивідуальних і суспільних інтересів. З огляду 

на це успішний досвід цих країн у проведенні неоліберальних реформ має 

стати науковою, світоглядною і моральною основою побудови соціально-

ринкової економіки в сучасній Україні. На нашу думку, удосконалення 

механізму державного регулювання економіки України на засадах 

неолібералізму має передбачає такі напрями: сприяння розвитку малого 

та середнього бізнесу, особливо інноваційного, подальша широка 

приватизація, формування ринку землі. 

По-перше, необхідно сприяти розвитку малого та середнього 

бізнесу, особливо у наукомістких галузях національного господарства, які 

належать до п’ятого та шостого технологічних укладів. Це обумовлено 
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тим, що саме малий бізнес створює нові робочі місця, впроваджує 

інноваційні технології, сплачує податки і наповнює державний бюджет. 

Одним з головних шляхів стимулювання малого підприємництва, на думку 

автора, є спрощення системи оподаткування. З ухваленням нового 

Податкового кодексу податкова система України стала більш 

“спрощеною”, оскільки перелік необхідних податків та обов’язкових зборів 

скоротився. Зрозуміло, що це полегшує сплату податків і є передумовою 

розвитку малого і середнього бізнесу. Проте додаткову складність при 

сплаті податків в Україні зумовлює громіздка система сплати відрахувань 

на соціальне страхування, що складається з чотирьох окремих програм 

соціального страхування. Важливим є також запровадження прогресивної 

шкали оподаткування доходів фізичних осіб і, водночас, встановлення 

неоподаткованого мінімуму на рівні прожиткового мінімуму. Інший 

напрямок сприяння розвитку малих підприємств, на нашу думку, 

пов’язаний з удосконаленням існуючого механізму кредитного 

забезпечення малих підприємств фінансовими ресурсами [3, с. 145-146].  

Особлива увага держави має бути приділена сфері інноваційного 

підприємництва. Тут має бути врахований досвід становлення 

інноваційного підприємництва в Польщі, де ще з 2005 р. було 

впроваджено інтерактивне навчання фахівців у сфері інновацій, яка 

реалізує програму забезпечення прав промислової власності і надає 

позики для фінансування інновацій. А у 2006 р. міська влада м. Познань 

спільно з Познанським науково-технологічним парком започаткували 

проект “Розробка моделі підтримки підприємництва в академічному 

просторі”. Такі дії забезпечили трансфер технологій від університетської 

науки до реалізації ефективної бізнес-моделі на макроекономічному рівні. 

Також був реалізований проект підтримки інноваційності малого та 

середнього підприємництва, що фінансувався за рахунок Європейського 

фонду регіонального розвитку і надавав підприємцям послуги на 

безоплатній основі [1]. 

Іншим напрямком неоліберальних реформ в Україні має стати 

подальша широка приватизація підприємств газодобувної промисловості 

та надання їм спеціального податкового режиму. Мова йде про зниження 

податків на видобуток корисних копалин і їх заміна новим податком на 
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додатковий дохід (ПДД). Метою його введення є оподатковування не 

нафти в момент її видобутку, як це існує в Україні зараз, а накопичений 

прибуток за час розробки покладів, який є різницею між доходами і 

витратами за весь термін освоєння ділянки. Разом з тим, податок на 

додатковий дохід (ПДД) є формою спеціального податку на природну 

(ресурсну) ренту, який на початку XXI ст. отримав значне поширення у 

розвинених країнах світу, зокрема такі країни як США, Норвегія, 

Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Кувейт, Катар.  

Такі податки мають істотні переваги порівняно з іншими формами 

оподаткування, дозволяючи державі вилучити більшу частину ресурсної 

ренти і стимулювати інвестиції. Перевагами цього підходу є те, що він 

забезпечує автоматичне приведення податкового навантаження відповіді 

до умов розробки конкретних родовищ.  

Оскільки всі гірничо-геологічні та географічні характеристики 

родовища в кінцевому рахунку відображаються в доході, який 

одержується при його розробці, такий підхід забезпечує автоматичну 

диференціацію податкового навантаження залежно від конкретних умов 

видобутку нафти. При такому підході буде враховуватися не лише 

сукупний дохід підприємства, але й стан витрат на видобуток нафти на 

певному родовищі. Це зробить можливим усунути  економічні перешкоди 

для розробки нафтових родовищ, які характеризуються підвищеними 

капітальними, експлуатаційними, транспортними витратами [1; 3]. 

По-третє, потрібно реформувати систему оподаткування доходів 

фізичних осіб в Україні. У першу чергу, слід розпочати з введення в 

означений механізм оподаткування показника неоподатковуваного 

мінімуму, який би відповідав прожитковому мінімуму, розрахованому на 

початок кожного фінансового року. При цьому його слід використовувати 

не лише при формуванні системи відрахувань, пільг і податкових кредитів, 

а й, за прикладом зарубіжних країн, в якості основного вирахування з 

сукупного доходу. Це правило випливає з принципу оподаткування 

податком ”чистого” доходу, до якого не входить сума в мінімальному 

розмірі, що необхідна на підтримку здоров’я і життєдіяльності громадян. 

Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб свідчить про 

позитивні тенденції застосування прогресивного оподаткування, за 
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допомогою якого можливо здійснити перерозподіл благ, спрямувати 

ресурси на реалізацію програми соціальної підтримки населення, оскільки 

за рахунок підвищених ставок оподаткування доходів, особливо в частині 

надприбутків, забезпечується соціальна програма держави. На нашу 

думку, з огляду на специфіку української економіки, необхідно 

повернутися до застосування прогресивного механізму оподаткування 

доходів фізичних осіб, завдяки якому буде знято навантаження з 

соціально незабезпечених верств населення. Проте застосування 

прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб потребує створення 

правових інструментів для контролю за доходами платників податків і 

особливо – їх витрат за здійсненими операціями.  

Вкрай важливим є і формування конкурентного ринку землі. З цією 

метою вважаємо за потрібне якнайшвидче завершити інвентаризацію 

сільськогосподарських угідь, усунути існуючі недоліки кадастрової оцінки 

землі, терміново оновити Державний земельний кадастр і державні 

реєстри. Такі зміни в аграрному секторі сприятимуть швидкій лібералізації 

ринку землі, відновленню економіки країни, зростанню ВВП та зниженню 

рівня інфляції. Окрім цього, слід запровадити обмеження володіння 

земельними ділянками на законодавчому рівні. У перспективі, такі урядові 

дії стануть попередженням створення земельних монополій на 

національному рівні. 
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Вплив екологічних негараздів на здоров’я людини. Головне завдання 

системи охорони природи і збереження екологічної стійкості природних 

систем є забезпечення сприятливих екологічних умов проживання 

населення і недопущення погіршення стану здоров'я населення. В останні 

десятиліття все більше спостерігаються стійкі залежності між станом 

навколишнього природного середовища і станом здоров'я населення. 

Шкідливі речовини, які потрапляють в навколишнє середовище, негативно 

впливають на людський організм Особливо такі явища характерні для 

великих міст. Спеціалісти вважають, що рівень здоров’я залежить від 

стану середовища на 20-40%, тоді як від спадкових факторів – лише на 

15-20%, від способу життя – на 25%, а від рівня медичного обслуговування 

всього на 10% [3,4]. 

Взагалі за останні роки змінилася сама структура захворюваності у 

світі. Якщо ще на початку минулого століття інфекційні і паразитичні 

захворювання були головними причинами смертності, то нині їх частка у 

структурі смертності не перевищує 3%. Зате серцево-судинні 

захворювання і злоякісні новоутворення стали причинами 70% всіх 

смертей. Крім того, зростає постійно кількість нервових і психічних 
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розладів, розвиваються патогенні і обмінноречовинні прояви, зростають 

транспортний і виробничий травматизм [2]. 

Від стану навколишнього природного середовища особливо 

погіршується здоров'я дітей, які є в цьому відношенні найбільш 

вразливими через несформованість їх організмів. Більше третини дітей 

які проживають і вчаться у забруднених промислових районах мають 

суттєві функціональні відхилення в розвитку, 60% страждають з них 

хронічними захворюваннями, у 20% дітей підвищений артеріальний тиск, 

в 47% спостерігається анемія. Тому збереження природного середовища 

у містах, збільшення зелених насаджень, реалізація заходів щодо охорони 

середовища і утилізації відходів з метою збереження здоров'я населення 

і недопущення погіршення умов проживання і життєдіяльності є справою 

загальнонаціональної ваги [1]. 

Складна радіаційна ситуація, що виникла у ряді районів України 

внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, створила 

небезпеку для здоров'я людини, негативно впливає на її спадкову основу. 

Тому оздоровчо-гігієнічний аспект охорони природи нині набуває 

виняткового значення. 

Людина й суспільство повинні докорінно змінити своє ставлення до 

природи та її ресурсів. Як говорить древня індійська сентенція: «Природа 

- це не те, що ми отримали у спадщину від пращурів, а те що ми взяли у 

позику від нащадків» [1]. 

У наш час людство спроможне виробляти достатню кількість 

сільськогосподарської й промислової продукції, не завдаючи шкоди 

навколишньому середовищу. Досягнення науки й техніки відкривають не 

тільки можливості для задоволення потреб людини, але й створюють 

передумови для збереження і примноження ресурсів Землі. Людство в 

змозі істотно поліпшити умови, які склалися в біосфері планети. У 

розв'язанні цього завдання важливу роль відіграють екологічні освіта та 

виховання всього населення, особливо молоді, якій жити й працювати в 

наступному тисячолітті. 

Для майбутнього всього людства наступні два десятиріччя будуть 

визначальними: або співдружність націй вирішить найголовніші екологічні 

проблеми, або почнеться незворотна деградація біосфери і поступова 
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загибель цивілізації. Планета вже не витримує антропогенного тиску: 

подвоєння населення всього за кілька десятиріч та його концентрація 

головним чином у містах; п’яти - , десятикратний приріст економічної 

активності менш ніж за століття; некероване зростання різних 

перетворень у сільському господарстві, енергетичних і промислових 

системах; супермілітаризація суспільства та накопичення великої 

кількості глобально небезпечної ядерної та хімічної зброї.  

Таким чином у наш час традиційні кордони між країнами, націями з 

екологічної точки зору стають прозорими, прониклими, а діяльність, яка 

колись вважалася винятково “внутрішньою справою”, сьогодні зумовлює 

екологічну ситуацію, розвиток і виживання інших країн. Глобальна 

проблема екологічного забруднення буде існувати до тих пір, поки все 

людство не об`єднається для її вирішення, тому що від цього належить 

майбутнє наступних поколінь.   
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Безробіття не може бути доцільним ні в економічному, ні в 

соціальному плані, оскільки його зростання створює цілий комплекс 

проблем: скорочується купівельна спроможність населення, бюджет 

втрачає платників податків, підприємство - персонал. Зростають ризик 

соціального напруження, додаткові витрати на підтримку безробітних. 

Безробіття вважається, з одного боку, важливим стимулятором активності 

працюючого населення, а з іншого - великим суспільним лихом. Всі країни 

світу прикладають багато зусиль для подолання безробіття, але жодній 

ще не вдалося ліквідувати його повністю. 

На різних етапах розвитку людського суспільства ефективність 

використання робочої сили була різною. Первісному суспільству була 

притаманна повна зайнятість всього працездатного населення общини і 

одночасне перенаселення окремих територій; звідси постійна боротьба 

племен за територію. При рабстві була присутня повна зайнятість рабів 

усіх рабів і відносне перенаселення вільних громадян, частина яких 

ставала колоністами або воїнами, а їх основним призначенням було 

поповнення армії рабів. При феодалізмі існувало абсолютне і відносне 

аграрне перенаселення, частина людей становила прихований надлишок, 

деякі з них займалися промислами на “великій дорозі”, інші поповнювали 

військо, призначенням якого було завоювання нових земель. В умовах 

частого капіталізму на індустріальному етапі його розвитку, при пануванні 
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ринкових відносин виникло нове соціально-економічне явище - армія 

безробітних [1-5]. 

Взагалі експерти Міжнародної організації праці вважають, що 

найближчими роками в середньому в світі рівень безробіття досягне 10% 

і повністю ліквідувати його не зможе жодна країна. Українське суспільство 

зустрілося з гострою проблемою безробіття, яка вимагає негайного 

вирішення. Для того, щоб досягнути оптимального рівня безробіття 

потрібно досконало зрозуміти суть безробіття. Сутність безробіття 

полягає в тому, що це не випадкове, а закономірне явище, породжене 

процесом нагромадження капіталу в умовах ринкової економіки, 

основаної на приватній власності на засоби виробництва. Ринкова 

економіка за таких умов неминуче породжує безробіття, одночасно 

останнє є неодмінною умовою її нормального функціонування. 

Серед форм вимушеного безробіття найбільш поширеними є: 

плинне безробіття - це частина промислової резервної армії праці, яка то 

позбувається роботи, то знову знаходить її; приховане безробіття - це 

витіснення дрібного виробництва великим і розорення маси дрібних 

селянських виробників; застійне безробіття - це явище, коли частина 

працездатного населення живе випадковими заробітками; сезонне 

безробіття виникає внаслідок сезонності праці в деяких галузях (туризм, 

сільське господарство, будівництво); технологічне безробіття пов'язане з 

ліквідацією робочих місць внаслідок модернізації, застосування нових 

технологій; конверсійне безробіття виникає в зв'язку із скороченням 

галузей військово-промислового комплексу. 

Україна стала однією з країн, які найбільше постраждали від 

фінансово-економічної кризи. Це сприяло загостренню низки проблем, 

зокрема вплинуло на зростання рівня безробіття. Безробіття є негативним 

соціально-економічним явищем, оскільки зумовлює скорочення 

купівельної спроможності населення, зменшує кількість платників 

податків, приводить до зростання ризику соціального напруження та 

виникнення додаткових витрат на підтримку безробітних. 

Рівень безробіття є досить диференційованим по окремих регіонах 

України. Нині найвищий рівень зареєстрованого безробіття характерний 

для західних областей республіки - Волинської, Житомирської, 
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Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської. Найнижчі 

показники рівня безробіття склалися в Одеській області, м. Києві та 

Севастополі. Враховуючи демографічну ситуацію, яка склалася в різних 

регіонах України, можна передбачити, що при нинішньому рівні створення 

нових робочих місць у західних областях і природному прирості населення 

рівень безробіття в майбутньому набуде в цьому регіоні ще більшої 

гостроти. Впровадження ринкових механізмів господарювання вимагає 

від держави, регіональних органів управління завчасної розробки та 

реалізації соціальних гарантій у сфері зайнятості населення 

працездатного віку. Тим більше, що значна частина населення зараз 

перебуває в умовах вимушеної неповної зайнятості.  

В Україні допомогу по безробіттю виплачують з одинадцятого дня 

після реєстрації громадянина у державній службі зайнятості до вирішення 

питання про працевлаштування, але не більш як 12 міс. протягом 

наступних трьох років, а для осіб передпенсійного віку - 18 міс. Розмір 

допомоги гарантується не менш як 50 відсотків середньої заробітної плати 

за попереднім місцем роботи, проте не нижче встановленої 

законодавством мінімальної заробітної плати. Громадяни, які шукають 

роботу вперше або після перерви більше одного року, одержують 

допомогу в розмірі не нижче ніж 75 відсотків мінімальної заробітної плати. 

Система соціального захисту населення у сфері зайнятості повинна 

охоплювати три взаємопов'язаних рівні - макрорівень, регіонально-

галузевий і первинний - з властивими для них функціями і механізмами 

реалізації їх [2,3]. 

У моделі управління системою зайнятості повинні дістати 

відображення всі фактори, що впливають на поповнення ринку робочої 

сили, і мотиви, які формують поведінку населення допрацездатного віку, 

працюючого, працездатного не працюючого і непрацездатного. Суспільне 

виробництво України в умовах переходу до ринкових відносин 

перенасичене робочою силою. За підрахунками спеціалістів, 

потенціальний надлишок її - надзайнятість - становить 18-20 відсотків. Це 

означає, що з кожним роком процеси вивільнення робочої сили 

торкатимуться все більшого числа людей і цілих колективів, інтереси яких 

можуть і не збігатися. Головне завдання системи захисту від безробіття в 
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цих умовах боротьба із соціальним утриманством, стимулювання людини 

до пошуків роботи і перенавчання, а також надання їй необхідної при 

цьому допомоги [2]. 

Отже безробіття набуло небаченого раніше розмаху в Україні. У 

моделі управління системою зайнятості повинні дістати відображення всі 

фактори, що впливають на поповнення ринку робочої сили, і мотиви, які 

формують поведінку населення допрацездатного віку, працюючого, 

працездатного не працюючого і непрацездатного. Можна виділити ряд 

основних напрямів, впровадження яких сприятиме зменшенню негативних 

соціальноекономічних наслідків безробіття: залучення населення до 

підприємницької діяльності та її фінансування; надання допомоги 

безробітним. Для того, щоб знизити рівень безробіття необхідно 

розробити та ухвалити антикризову програму заходів подолання 

негативних явищ в економіці спільно з роботодавцями та профспілками. 

Необхідно стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу, шляхом 

зменшення податкового тиску, полегшення порядку реєстрації 

підприємств. З появою нових підприємств з’являться нові робочі місця 

проведення перепідготовки працівників, що втратили роботу; 

забезпечення стабільного фінансування; підвищення якості освіти, що 

дасть змогу отримувати у кінцевому результаті справжніх майстрів своєї 

справи; проведення ярмарок вакансій тощо. На мою думку, лише 

системний підхід до вирішення даної проблеми зі стратегічнодієвими 

інструментами сформує середовище привабливе для інвестиційних 

вкладень, що призведе до позитивних зрушень на ринку праці.  
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В сyчaсних yмoвaх eкoнoмiчнoгo рoзвиткy Укрaїни всe бiльшoії 

aктyaльнoстi нaбyвaють прoблeми зaйнятoстi нaсeлeння, зaпoбiгaння 

мaсoвoгo бeзрoбiття тa eфeктивнoгo фyнкцioнyвaння ринкy прaцi. 

Ринoк прaцi Укрaїни є дoсить спeцифiчним, вiн дoзвoляє рoзкрити 

здiбнoстi, oбyмoвлюючи шлях дo сaмoрeaлiзaцiї, aбo ж  рoзбивaє мрiї 

yкрaїнцiв oб жoрсткy рeaльнiсть. 

Сyчaсний ринoк прaцi Укрaїни хaрaктeризyється дисбaлaнсoм мiж 

пoпитoм тa прoпoзицiєю рoбoчoії сили, який вiдoбрaжaється y прoфeсiйнo-

квaлiфiкaцiйнiй нeвiдпoвiднoстi. Цe призвoдить дo пiдвищeння 

стрyктyрнoгo бeзрoбiття, щo нeгaтивнo впливaє нa eфeктивнiсть 

фyнкцioнyвaння eкoнoмiки, знижeння вирoбництвa тoвaрiв тa пoслyг, 

скoрoчeння ВВП. 

З чaсy нeзaлeжнoстi Укрaїни нaцioнaльнa eкoнoмiкa нe рoзвивaлaся 

нa oснoвi iннoвaцiйних тeхнoлoгiй тa eкoнoмiки знaнь, щo вплинyлo нa 

рoзвитoк нeeфeктивних вирoбництв i, вiдпoвiднo, мaлoпрoдyктивних 

рoбoчих мiсць. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Вiдбyвaються бaгaтoвeктoрнi й ширoкoмaсштaбнi змiни нa ринкy 

прaцi, якi, oднaк, дaлeкo нe зaвжди вiдпoвiдaють iнтeрeсaм нaймaних 

прaцiвникiв.  

Трyдoвe зaкoнoдaвствo мaє тeндeнцiю дo лiбeрaлiзaцiї, a 

кoлeктивнo-дoгoвiрнe рeгyлювaння нe oхoплює всьoгo рiзнoмaнiття фoрм 

зaйнятoстi, якi є рeaльнiстю сьoгoдeння [5, с. 12]. 

Кiлькiсть зaйнятoгo нaсeлeння y вiцi 15 – 70 рoкiв зa сiчeнь-вeрeсeнь 

2019р. стaнoвилa 16628 тис. oсiб, a рiвeнь зaйнятoстi – 58,3%. Зa 

дoслiджyвaний пeрioд бeзрoбiтнe нaсeлeння склaлo 1462 тис. oсiб, рiвeнь 

бeзрoбiття – 8,1%. Нaспрaвдi рiвeнь бeзрoбiття зaнижeний чeрeз мiгрaцiю 

прaцeздaтнoгo нaсeлeння зa кoрдoн. 

Дeржaвнa слyжбa зaйнятoстi в Укрaїнi пoвiдoмилa прo 59 018 

вaкaнсiй стaнoм нa 1 сiчня 2020 рoкy, щo нa 1% бiльшe, нiж нa вiдпoвiднy 

дaтy 2019 рoкy. В цiлoмy зa 2019 рiк бyлo 1 153 326 вaкaнсiй. Зa видaми 

eкoнoмiчнoї дiяльнoстi нaйбiльшe вaкaнсiй прoпoнyвaлoся: нa 

пiдприємствaх пeрeрoбнoї прoмислoвoстi – 17,9%, в oптoвiй тa рoздрiбнiй 

тoргiвлi – 15,7%, y сiльськoмy, лiсoвoмy тa рибнoмy гoспoдaрствi – 14%. 

Нaйбiльший пoпит нa вiтчизнянoмy ринкy прaцi спoстeрiгaється нa 

рoбiтникiв з oбслyгoвyвaння, eксплyaтaцiї yстaткyвaння, прeдстaвникiв 

нaйпрoстiших прoфeсiй, прaцiвникiв сфeри тoргiвлi тa пoслyг, 

квaлiфiкoвaних рoбiтникiв з iнстрyмeнтoм. 

Рeзyльтaти спeцiaльних дoслiджeнь, числeннi пyблiкaцiї з питaнь 

ринкy прaцi тa зaйнятoстi пeрeкoнyють y тoмy, щo зaстoсyвaння 

нeстaндaртних фoрм зaйнятoстi всe бiльшe i бiльшe мaє нe дoбрoвiльний, 

a вимyшeний хaрaктeр. Oстaннє пoв’язaнo з дeфiцитoм гiдних рoбoчих 

мiсць i вiдсyтнiстю мoжливoстi прaцювaти нa yмoвaх стaндaртнoгo 

трyдoвoгo дoгoвoрy (нe oбмeжeнoгo пeвним пeрioдoм i пoвнy нoрмy 

рoбoчoгo чaсy) [1].  

В Укрaїнi рaзoм з нaдлишкoвoю прoпoзицiєю рoбoчoї сили мaє мiсцe 

нeзaдoвoлeний пoпит нa вaкaнтнi рoбoчi мiсця. Цe зyмoвлeнo нaсaмпeрeд 

нeвiдпoвiднiстю мiж прoфeсiями тa рiвнeм квaлiфiкaцiї прaцiвникiв, якi 

мaють бaжaння прaцювaти, тa вимoгaми, якi дo них прeд’являються. 

Дeфiцит квaлiфiкoвaних кaдрiв зa прoфeсiями призвoдить дo знижeння 

прoдyктивнoстi прaцi тa кoнкyрeнтoспрoмoжнoстi вiтчизняних 
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пiдприємств, нeмoжливoстi зaбeзпeчeння iннoвaцiйнoгo рoзвиткy 

eкoнoмiки.  

Зa видaми eкoнoмiчнoї дiяльнoстi сeрeд бeзрoбiтних, якi мaли 

прoфeсiйний дoсвiд, 20,7% рaнiшe прaцювaли y сiльськoмy гoспoдaрствi; 

16,2% – в oптoвiй тa рoздрiбнiй тoргiвлi; 14,9% – y дeржaвнoмy yпрaвлiннi 

й сoцiaльнoмy стрaхyвaннi; 14,5% – y пeрeрoбнiй прoмислoвoстi.  

Зa прoфeсiйними грyпaми, сeрeд зaрeєстрoвaних бeзрoбiтних 

пeрeвaжaють рoбiтники з oбслyгoвyвaння, eксплyaтaцiї yстaткyвaння; 

прaцiвники сфeри тoргiвлi тa пoслyг; зaкoнoдaвцi, вищi дeржaвнi 

слyжбoвцi, кeрiвники; прeдстaвники нaйпрoстiших прoфeсiй .  

Дaнiй ситyaцiї пoслyжив зaтяжний хaрaктeр кризи, в якiй пeрeбyвaє 

yкрaїнськa eкoнoмiкa, щo спричинив iстoтнe змeншeння oбсягiв ВВП, a цe 

в свoю чeргy призвeлo дo знaчнoгo скoрoчeння кiлькoстi рoбoчих мiсць. 

Дoцiльним ввaжaється ствoрeння yмoв для вiдтвoрeння трyдoвoгo 

пoтeнцiaлy крaїни, щo мoжливo тiльки при дoсягнeннi мaкрoeкoнoмiчнoї 

стaбiлiзaцiї, мoдeрнiзaцiї нaцioнaльнoї eкoнoмiки, збeрeжeннi iснyючих тa 

ствoрeннi нoвих eфeктивних рoбoчих мiсць, зaбeзпeчeннi дiєвoї дeржaвнoї 

пiдтримки кoнкyрeнтoспрoмoжних вiтчизняних вирoбництв.  

Тaким чинoм,  yмoвaх глoбaлiзaцiї тa рoзвиткy пoстiндyстрiaльнoї 

eкoнoмiки ринoк прaцi Укрaїни стикaється з бaгaтьмa сyчaсними 

викликaми i вoни мoжyть призвeсти дo нeгaтивних нaслiдкiв в 

eкoнoмiчнoмy рoзвиткy Укрaїни. Прoтe тaкy ситyaцiю, якa склaлaся нa 

ринкy прaцi, – пiдвищeння рiвня бeзрoбiття i змeншeння рiвня зaйнятoстi 

– нeoбхiднo рoзглядaти як кaтaлiзaтoр стрyктyрних змiн y вiтчизнянiй 

eкoнoмiцi. Для цьoгo, в пeршy чeргy, нeoбхiднo сфoрмyвaти прioритeтнi 

нaпрями рeфoрмyвaння ринкy прaцi. Дo них мoжyть бyти вiднeсeнi тaкi [3]:  

– вдoскoнaлeння систeми oплaти прaцi;  

– рoзширeння мoжливoстeй oтримaння нaсeлeнням oфiцiйних 

oснoвних i дoдaткoвих дoхoдiв;  

– сoцiaльнa пiдтримкa oкрeмих грyп нaсeлeння; 

– пiдвищeння якoстi тa кoнкyрeнтoспрoмoжнoстi рoбoчoї сили; 

– зaпoбiгaння зрoстaнню бeзрoбiття чeрeз ствoрeння рoбoчих мiсць 

зa рaхyнoк рiзних джeрeл фiнaнсyвaння; 
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– впрoвaджeння мeхaнiзмiв звiльнeння i пeрeрoзпoдiлy, 

рeстрyктyризaцiї eкoнoмiки i пiднeсeння вiтчизнянoгo вирoбництвa. aлe 

дoсягнeння цих цiлeй нa дaний мoмeнт мoжливe лишe зa yмoв пoдoлaння 

eкoнoмiчнoї кризи;  

- зaпрoвaджeння дoсвiдy прoвiдних крaїн свiтy щoдo пiдвищeння 

рiвня сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвиткy. Зoкрeмa, нa пoчaткy ХХI ст. ними 

бyли зaпрoпoнoвaнi нoвi прoeкти сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвиткy, 

пoв’язaнi з скoрoчeнням бeзрoбiття, звyжeнням прiрви мiж бaгaтими i 

бiдними, пiдвищeнням сoцiaльнoгo зaхистy, стaбiльнoю зaйнятiстю тa 

eкoнoмiчним зрoстaнням [8].  

В Єврoпi мiсцe Лiсaбoнськoї  стрaтeгiї 2000 р. y бeрeзнi 2010 р. пoсiлa 

стрaтeгiчнa прoгрaмa "Єврoпa-2020". Oднaк нeю пeрeдбaчaється, щo 

пiсля вихoдy iз сyчaснoї фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoї кризи пiдвищeння 

зaйнятoстi нaсeлeння Єврoпи вiкoм вiд 20 дo 64 рoкiв стaнoвитимe лишe 

вiд 69% – 75%, a кiлькiсть єврoпeйцiв, якi живyть зa мeжeю бiднoстi, 

знизиться iз 80 млн. дo 60 млн. oсiб.  

Таким чином вaжливим зaхoдoм, щo сприяє мiнiмiзaцiї нeгaтивних 

нaслiдкiв кризи нa ринкy прaцi, є зaпрoвaджeння стрaхoвoї мoдeлi 

зaбeзпeчeння сoцiaльнoгo зaхистy нaсeлeння вiд бeзрoбiття. Прoтe для 

вихoдy з кризи нe мeншoю мiрoю пoтрiбнe пoсилeння рoлi рeaльнoгo 

сeктoрy eкoнoмiки, пoвeрнeння дoвiри дo бaнкiв тa пiдтримки 

плaтoспрoмoжнoгo пoпитy нa тoвaри тa пoслyги.  

Укрaїнським фeнoмeнoм нa шляхy пoдoлaння кризи мaє стaти 

сoцiaльний дiaлoг як пiдґрyнтя, нa якoмy зрoстaтимyть i сoцiaльнa 

вiдпoвiдaльнiсть бiзнeсy, i сoцiaльнa згyртoвaнiсть людeй прaцi тa 

сoцiaльнa стaбiльнiсть y дeржaвi; пiдвищeння рoлi прoфoрiєнтaцiї, 

нaвчaння тa пiдвищeння квaлiфiкaцiї дoрoслoгo нaсeлeння, якe мaє стaти 

ключoвим нaцioнaльним прoeктoм, щo дoзвoлить синхрoнiзyвaти 

змeншeння бeзрoбiття з вiднoвлeнням eкoнoмiки тa пoсилeнням 

зaйнятoстi, тoщo .  
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Сьогодні трансформаційні процеси посилюються досить активно і 

стрімко, темпи яких з кожним днем зростають. Світова економіка стає на 

новий шлях, вибираючи вектор для свого подальшого розвитку серед 

багатьох складних суперечливих змін. Ринкова система має нові риси, 

пов’язані з появою ознак нового постіндустріального суспільства, для 

якого важливі людський капітал, інформаційні технології та глобалізація 

економічних відносин. Весь цей спектр різноманітних змін особливо 

відображається у розвитку фінансової системи як найбільш динамічного 

та складного елемента ринкової економіки. 

Подальше формування стратегії та тактики розвитку державних 

фінансів повинно відбуватися на рівні, який би виділяв основні пріоритети 

у перетворенні місця та значення державного бюджету в країні, щоб 

існував всебічний баланс доходів бюджету, податкова система та 

оптимальна та розгалужена бюджетна система для кожного. уряди, 

створив гідні умови для ринків банківських та страхових послуг [1-3]. 

Досвід України свідчить про суттєві зміни в структурі доходів та 

видатків бюджету. У багатьох випадках ці зміни в структурі державного 

бюджету носили одноразовий, несистематичний характер і орієнтувались 

переважно на короткотермінові цілі, і перш за все не на досягнення 

стратегічного соціально-економічного розвитку. Однак, враховуючи це, 

вони мали як позитивні, так і негативні сторони. Зокрема, позитивним є 

збільшення ролі прямого оподаткування та формування бюджету, якому 

надається пріоритет є соціальна сфера. 

Негативною стороною все ще є тенденція до збільшення витрат на 

утримання державного апарату та виконання функцій національного 

управління. Ці витрати в багатьох випадках дорівнюють витратам на 
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утримання соціальної сфери, а іноді перевищують їх. 

У міру поглиблення фіскальних реформ набагато більше уваги слід 

приділяти економічному зростанню. Досить значне зменшення витрат на 

економічну діяльність відображає певною мірою автоматичне усунення 

ролі держави в інвестиційному процесі, який у сучасних умовах мало 

корисний. Соціальні пріоритети в бюджеті слід розглядати крізь призму 

економічного зростання, забезпечуючи їх активну роль в економічній 

політиці держави.                 

Підвищення соціальної спрямованості бюджетів є характерною 

тенденцією останніх років у більшості західних країн. Іноземні уряди давно 

зрозуміли, що соціальний консенсус - баланс інтересів різних верств 

суспільства у розподілі суспільного продукту, встановленні мінімальної 

заробітної плати, соціальних виплат - підвищує соціальну стабільність, 

сприяє інвестиціям та прискорює економічне зростання. Соціальна 

орієнтація останнім часом характерна для українського бюджету. Тому 

велике значення надається фінансуванню таких сфер, як соціальний 

захист та соціальне страхування. Однак головним рушієм дефіциту 

бюджету є витрати на соціальний захист та фінансування соціальної 

сфери, на які сьогодні припадає майже половина всіх витрат у зведеному 

бюджеті. Виникло своєрідне замкнене коло: низький рівень доходів 

громадян вимагає адекватних державних витрат, що спричиняє дефіцит 

бюджету. Водночас у світовій практиці застосовуються більш досконалі 

форми фінансової підтримки соціальних програм. Тому основними 

напрямами вдосконалення державних фінансів у соціальній сфері мають 

бути: вдосконалення системи пенсійного та медичного страхування; 

розвиток соціальної сфери, особливо освіти, як за кількістю, так і за якістю, 

щоб мати змогу опановувати новітні технологічні досягнення та 

створювати власні; вдосконалення міжбюджетних відносин з метою 

вирішення проблеми достатності фінансових ресурсів для реалізації 

соціальних програм; термінове впровадження програмного соціального 

планування для  забезпечення фіскальної стійкості з часом. 

Важливе місце у формуванні стратегії та тактики розвитку 

державних фінансів займає проблема створення стійкої податкової 

системи. Наразі в Україні створена досить сучасна податкова система. 
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Однак його ефективність недостатня як з точки зору реалізації фіскальної 

функції податків, забезпечуючи бюджет лише 70-80% доходів 

(стабільність у формуванні бюджету досягається за умови, що податкові 

надходження становлять 90-95% його доходів), так і їх регулюючу роль - 

вплив податків на соціально-економічні процеси дуже обмежені. Однак 

податкова система поступово вдосконалюється і наближається до 

пропорцій, що склалися в розвинених країнах. Позитивним фактом є 

збільшення частки податку на доходи фізичних осіб та зменшення частки 

податку на прибуток. Основним недоліком податкової системи все ще є 

концентрація податкових навантажень, головним чином у сфері 

підприємництва, що є явищем, успадкованим від колишньої 

адміністративно-командної економіки. 

Основною проблемою банківської системи, яка найбільше впливає 

на функціонування всієї фінансової системи, є її дуже слабка ресурсна 

база. Переважна більшість комерційних банків мають невелику кількість 

акціонерного капіталу (до 5 мільйонів доларів), що надзвичайно страшно 

порівняно із західними банками. Тим не менше, нещодавно відбулися 

позитивні зміни у ресурсному потенціалі комерційних банків. Це явище 

зумовлене головним чином збільшенням частки депозитів фізичних осіб, 

що відображає надходження реальних ресурсів. 

Одним з основних напрямків інвестування готівки є надання позик. 

Характерною рисою українського кредитного ринку все ще є відносно 

високі процентні ставки з досить високим рівнем націнки. Як позитивний 

крок слід зазначити стійку щорічну тенденцію до зниження як процентних 

ставок, так і націнок. 

В умовах трансформації процес формування українського 

страхового ринку характеризується досить нестабільним станом: спочатку 

різким збільшенням кількості страхових компаній, потім не менш різким 

скороченням. Досить високий рівень конкуренції у сфері страхових послуг 

призвів до створення відносно прибуткових та конкурентоспроможних 

страхових компаній. Поки що, аналізуючи ситуацію на страховому ринку, 

можна сказати, що обсяг страхового ринку розвивається досить стабільно. 

Разом це один із найбільш обмежених на сьогодні сегментів фінансового 

ринку. Основними проблемами страхового ринку є завищені страхові 
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тарифи, які негативно впливають на розвиток страхової діяльності та 

зниження рівня добровільного особистого страхування, що відображає 

ослаблення страхового захисту життя та здоров’я громадян. Кількість 

добровільного страхування майна значно зросла, переважно охоплюючи 

підприємців та бізнес-структури. Вирішення цих проблем у майбутньому 

залежатиме від запровадження відповідних механізмів стимулювання 

страхових операцій, особливо для фізичних осіб, що полегшить державні 

фінанси та дозволить визнати пріоритетність форм соціального 

страхування над бюджетом [4]. 

Підсумовуючи вищезазначене, слід підкреслити, що, незважаючи на 

всі успіхи, яких фінансова система України досягла в досить складних 

умовах ринкової трансформації, залишається ще багато невирішених 

питань. Для їх всебічного, системного вирішення необхідно розробити 

довгострокову фінансову стратегію для нашої країни, орієнтуючись 

насамперед на розробку економічних та правових засад фінансової 

політики держави та їх реалізацію.               
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Ринкові перетворення в Україні супроводжуються багатьма 

відчутними соціально-економічними наслідками для суспільства, в тому 

числі й безробіттям населення. Безробіття молоді на сьогоднішній день є 

дуже актуальною проблемою. Щорічно на ринок праці виходить велика 

кількість випускників шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних 

закладів. Юнакам і дівчатам після закінчення навчання, як правило, дуже 

важко влаштуватися на роботу. 

Проблема безробіття молоді є першочерговою серед економічних та 

соціальних проблем ХХI століття, оскільки одним з визначних факторів 

економічного та соціального розвитку будь-якої країни є соціокультурне та 

професійне становлення саме молоді. В умовах ринкової економіки саме 

цей сегмент населення частіше стикається з проблемами 

працевлаштування. Особливо ситуація ускладнюється у періоди 

економічної та політичної нестабільності. 

Дані Міжнародної організації праці свідчать про те, що проблема 

зайнятості та працевлаштування молоді набула глобальних масштабів. 

Незважаючи на поступове відновлення економіки, безробіття серед 

молодих людей продовжує зростати. Україна не є у цьому винятком, а 

соціально-економічні проблеми регіонів мають загрозливий характер і 

впливають на розвиток трудового потенціалу держави [1]. 

Слід зазначити, що наслідки молодіжного безробіття чинять велику 

загрозу добробуту держави. Економічними наслідками є зростання витрат 
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на допомогу по безробіттю; марне витрачання коштів державного 

бюджету на навчання спеціалістів, які потім не знаходять роботи; 

зростання обсягу витрат на допомогу по безробіттю; зниження рівня ВВП; 

зниження рівня життя населення даної категорії та ін [2]. 

В останні роки постійно збільшується рівень безробіття серед 

молоді, що пов’язано з економічною кризою, високим податковим тиском 

на підприємців з боку держави, загальним станом ринку праці, де кількість  

робочих місць постійно зменшується, відсутністю держзамовлень, 

активним розвитком тіньової економіки.  

Молодіжне безробіття складніше та небезпечніше за доросле своїми 

наслідками. Молодь – дуже вразлива суспільна категорія. Не сформовані 

психічно, морально та соціально, молоді люди гірше пристосовуються до 

змін економіки, за відсутності можливості гідно забезпечити життя, здатні 

вдатися до злочинної діяльності або соціальних вибухів, наприклад, 

революцій чи повстань. Безробіття призводить до економічної та 

соціальної ізоляції, що поглиблює зневіру у суспільстві та справедливості. 

Така втрата віри у життя згубна для нашої держави.  

У наш час посиленню напруги на українському молодіжному ринку 

праці сприяли такі фактори: криза в економіці, демографічний фактор, 

ліквідація робочих місць з менш жорсткими вимогами та створення нових 

– з більш жорсткими вимогами найму, перехід підприємств у руки 

приватних власників [3]. 

Із моменту виникнення пандемії COVID-19 трудову діяльність 

припинило понад 1/6 всіх молодих людей у світі, а у тих, хто продовжує 

працювати, обсяг робочого часу скоротився на 23%, повідомила МОП. 

За інформацією, опублікованою у 4-му випуску бюлетеня «Вісник 

МОП: COVID-19 і сфера праці», наслідки пандемії для молоді є 

непропорційними, причому швидке та суттєве зростання безробіття, яке 

спостерігається з лютого, стосується більшою мірою молодих жінок, аніж 

молодих чоловіків. 

Для молодих людей пандемія стала потрійним ударом. Вона не 

тільки позбавляє їх зайнятості, а й зриває навчання та професійну 

підготовку, а також створює серйозні перешкоди на шляху тих, хто 

збирається виходити на ринок праці або змінити роботу. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_745879/lang--en/index.htm
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У 2019 безробіття серед молоді і без того склало 13,6%, 

перевищуючи аналогічний показник для будь-якої іншої категорії [4]. 

У світі нараховувалося приблизно 267 мільйонів молодих людей, які 

не працювали, не навчалися і не проходили професійну підготовку. Ті ж 

представники вікової категорії від 15 до 24 років, які мали роботу, частіше 

за інших займалися діяльністю, яка робила їх ще більш вразливими, а 

саме – погано оплачувана робота, неофіційна робота або в якості 

трудових мігрантів.  

Високий рівень безробіття молодих людей висвітлює нестабільне 

становище економіки в країні й негативно позначається на соціально-

економічній сфері життя. Безробіття супроводжується бідністю, 

зниженням рівня життя населення. До того ж, молодь, яка не може знайти 

роботу на Батьківщині, емігрує за кордон для пошуку гідного місця праці, 

що стає причиною відтоку робочої сили. Раніше праця за межами України 

булла цілком реальною, проте сьогодні ця можливість не є доступною для 

всіх охочих. Нині, уряди іноземних країн, у яких значна частка українських 

заробітчан мала змогу працювати, забезпечуютьробочимимісцями тільки 

своїх громадян. Тому число місць легального працевлаштування для 

іммігрантів зменшується.  

Також безробіття серед людей у віці до 35 років привертає особливу 

увагу, адже молодь - майбутнє держави. Відсутність роботи стає 

приводом абортів, розлучень і зростання кількості дітей-сиріт. Також це 

спричиняє легковажне ставлення до освіти з боку молоді, тому 

роботодавцю складно знайти насправді високопрофесійного фахівця. 

Неможливо не зазначити й те, що більшість злочинів здійснюють молоді 

люди. Так, зростання рівня молодіжного безробіття призводить до 

погіршення криміногенної ситуації у країні. Потрібно також врахувати, що 

відсутність роботи провокує молодих людей до алкоголізму і наркоманії. 

Усі згадані фактории руйнують націю. 

 Отже, у сучасних складних умовах необхідно підтримувати 

ініціативу молоді щодо професійної підготовки та працевлаштування, 

заохочення її до активного пошуку роботи й отримання спеціальності або 

професії, що користується попитом на ринку праці. Необхідно негайно 

вирішувати проблему недостатньої зайнятості молоді: держава має 
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подбати про створення стабільності й захищеності для молоді; потрібно 

створити умови, що сприяють залученню й закріпленню молодих фахівців 

на виробництві; створити нові робочі місця; надати можливість студентам 

отримувати досвід роботи; належний рівень освіти; можливість 

реалізувати свої знання та вміння; розробити програми по вибору 

професій і включення молоді в трудову діяльність. 
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Сьогодні, інноваційний тип економічного розвитку є тим підґрунтям, 

що визначає економічну могутність країни та її місце у міжнародному 

поділі праці. А основним джерелом впровадження інновацій є інвестиції. 

Отже, впровадження в Україні ефективної інноваційно-інвестиційної 

моделі економічного зростання є об’єктивною необхідністю, альтернативи 

якій на даному етапі розвитку не існує.  

Впродовж періоду незалежності в Україні було прийнято цілу низку 

законів, що регулюють інноваційну та інвестиційну діяльність, проте 

динаміка впровадження інноваційних продуктів та залучення інвестицій 

свідчить про відсутність позитивного досвіду їх застосування. 

Законодавча нестабільність перешкоджає залученню довгострокових 

прямих іноземних і вітчизняних інвестицій у стратегічно важливі галузі 

економіки. 

У даному проблемно-тематичному напрямку ведуться перспективні 

дослідження, публікується чимало наукових робіт. Свої напрацювання в 

дослідженні інноваційно-інвестиційної діяльності має значна кількість 

науковців, якими зроблено значний внесок у розвиток теоретичного та 

методологічного забезпечення інноваційних процесів і джерел їх 

фінансування [1, 2, 3]. Але під впливом процесів, що відбуваються в 

економіці, дослідження цієї теми зазнало значних змін. Так остання 

фінансово-економічна криза, спричинила нові виклики, на які повинні бути 

спрямовані інновації. Це перш за все кліматичні зміни, раціональне 

використання енергетичних ресурсів, забезпечення продовольством, 

водопостачання, здоров’я населення. Тому поглиблення та 
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систематизація отриманих знань з інноваційно-інвестиційної діяльності 

залишаються актуальним етапом дослідження у галузі формування 

стратегії ефективного економічного розвитку.  

Дослідження показало, що загальними рисами інноваційної 

діяльності в Україні є наступні: 

 низька інноваційна активність підприємств;  

 застарілі основні фонди; 

 не значний обсяг реалізованої інноваційної продукції в загальному 

обсязі промислової продукції; 

 за останній час спостерігається значне зменшення кількості 

створених та освоєних нових видів техніки; 

 зменшився термін створення нової техніки, але це не завжди добре 

відображається на її технічному рівні; 

 знизився рівень сприйнятливості виробництва до нововведень; 

 скоротився термін впровадження інновацій у виробництво, але при 

цьому їхня кількість та конкурентоспроможність не зросли. 

 надзвичайно мала частка виготовленої вперше в Україні продукції; 

 показник оновлення продукції машинобудівного комплексу України 

знизився, а як відомо товари даної галузі є основою всього суспільного 

виробництва; 

 на сьогоднішній день спостерігається негативна динаміка показника 

зняття з виробництва застарілої продукції; 

 низький рівень національного експорту, що характеризує 

результативність інноваційної діяльності в країні. 

Таким чином стан інноваційного розвитку економіки України свідчить 

про існування широкого кола гострих проблем, подолання яких 

неможливе без ретельного визначення тих потенційних можливостей, які 

присутні в національній економіці і які мають стати базою для успішного 

розвитку в Україні інноваційно-інвестиційної діяльності. Найважливішими 

з них є: 

  наявність в Україні світового рівня людського капіталу і можливість 

його збільшення, але він практично не використовується, тому що немає 

внутрішнього попиту на інтелект і нові знання, немає інфраструктури, яка 
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цей попит забезпечила б; 

  значні природні ресурси, включаючи мінеральні, земельні, водні, 

енергетичні та інші; 

  наявність потужного промислового потенціалу, який забезпечує 

майже половину випуску товарів і послуг, більше 90% товарного експорту 

країни; 

  наростання в останнє десятиріччя загальної тенденції до 

відновлення і збільшення обсягів промислового виробництва, особливо 

машинобудування; 

  наявність наукових і виробничих досягнень світового рівня: ракетно-

космічних технологій, літакобудування, виробництва штучних матеріалів 

тощо; 

  вигідне географічне розташування стосовно транзиту ресурсів, 

товарів і переміщення людей. 

Серед основних причин недостатнього розвитку інноваційної 

діяльності в Україні можна назвати такі: 

  недостатнє фінансове забезпечення науково-технічної сфери; 

відсутність стимулів до інновацій у приватного бізнесу; 

  недоступність дешевих довгострокових і середньострокових 

кредитів; 

негативний стан основних факторів виробництва та інфраструктури; 

відсутність ринку венчурного капіталу та конкуренції в інноваційному 

підприємництві. 

Необхідно також здійснити перетік грошей з сировинних галузей у 

наукомісткі високотехнологічні галузі. Найпростіший спосіб перерозподілу 

грошей - це вилучення природної ренти. Отримані гроші через бюджет 

розвитку і банки розвитку необхідно вкласти в програму модернізації та 

перебудови нашої економіки. 

Ще одним ефективним напрямом підвищення ефективності 

інноваційно-інвестиційної діяльності, на думку деяких вчених, може стати 

створення єдиної інноваційної біржі, де буде представлений весь 

інтелектуальний потенціал країни, де зможуть зійтися винахідники, 

промисловці і фінансисти. Будь-який громадянин через Інтернет може 

подати свою заявку на інноваційну біржу для реєстрації винаходу. Вже 
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існує некомерційне партнерство «Інноваційне агентство», яке працює з 

заявками на винаходи. Мабуть, біржа повинна проводити передпродажну 

підготовку винаходів в малий і середній бізнес, впроваджувати у 

виробництво інвестиції та ноу-хау.  

Що стосується іноземних інвестицій, то іноземці воліють гроші не 

вкладати в Україну, а вивозити фахівців за кордон. Мабуть, електронна 

біржа інновацій стане реальністю тільки після того, як на державному рівні 

з'явиться розуміння необхідності якнайшвидшого прийняття концепції та 

законів інноваційного розвитку, що допоможе перейти від економіки, 

заснованої на сировині, до економіки, заснованої на знаннях.  

Усі вищезазначені заходи в комплексі, за гармонійного розвитку 

економіки, сприятимуть значному розширенню виробничого та 

економічного потенціалу України. Впровадження інновацій та залучення 

більшого числа інвестицій стимулюватиме економіку двічі: фінансовою 

віддачею та підвищенням довіри до України та українського виробника на 

світовій арені, що принесе додаткові вигоди.  
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Чинна в Україні система оподаткування, попри всі зміни не 

відповідає потребам громадськості. Вона не виконує свою основну 

функцію- забезпечення постійного росту рівня життя та створення 

сприятливого життєвого середовища, необхідних громадських просторів, 

якісних адміністративних послуг для платника податків. Тому тема є 

актуальною.  

Метою даного дослідження є виявлення причин недоліків фіскальної 

політики України спираючись на досвід більш розвинених країн, які вже 

вирішили ті проблеми та виклики, які зараз стоять перед Україною.  

Фіскальна або податково-бюджетна політика — це один із 

інструментів державного втручання в економіку з метою подолання 

економічного спаду. Вона передбачає стягнення державних податків із 

усіх суб’єктів економіки, котрі мають будь-який дохід. 

Розглянемо види фіскальної политики: 

 Нейтральна фіскальна політика зазвичай проводиться, коли 

економіка знаходиться в рівновазі. Державні витрати повністю 

фінансуються за рахунком податкових надходжень і в цілому результат 

бюджету має нейтральний вплив на рівні економічної активності. 

 Стимулююча фіскальна політика включає в себе державні витрати, 

що перевищують податкові надходження, і, як правило, проводиться в 

період економічного спаду. Вона також відома як рефляційна фіскальна 

політика.  

Згідно з даними Державної казначейської служби України 

Державний бюджет України за січень-серпень 2020 року виконано 

з дефіцитом у розмірі 41,186 мільярда гривень. А це означає, що в Україні 

діє саме стимулююча фіскальна політика, проте потрібно відзначити, що 

за даними Мінестерства фінансів, останні дванадцять років Україна 

переживає дефіцит бюджету (рис. 1.10) [1]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8E%D1%8E%D1%87%D0%B0_%D1%84%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8E%D1%8E%D1%87%D0%B0_%D1%84%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


138 

 

 

 

                                    - доходи 

                                  - витрати 

Рис. 1.10. Дефіцит бюджета в Україні 

 

Це каже про те, що дефіцит бюджету, це звична річ для України, 

проте за останні п’ять років ситуація погіршилася через збільшення 

державного боргу України, який нині сягає 2,387 трильйона гривень, 

велика частина податків йде саме на погашання боргу України перед 

кредиторами. 

 За останні десять років проблема оподаткування стала одною з 

ключових у країні та звернула на себе пристальну увагу уряду. 

Так у вересні 2010 р. на виконання Указу Президента України було 

надано Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про поглиблення 

взаємодії місцевих органів виконавчої влади та асоціацій органів 

місцевого самоврядування» [2] та про «Деякі питання реформи місцевого 

самоврядування» [3]. Змінення в системі оподаткування та росподілу 

бюджетних коштів, яке відбулося протягом останніх років, не не дає 
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бажаних результатів з покращенням стану регіонів та збільшення в певній 

мірі фінансових потоків.  

Проте головним досягненням України в цій галузі, є реформа 

“децентралізації”, перший етап якої проводився з 2014 по 2019 роки.  2014 

року Уряд України прийняв основний концептуальний документ 

«Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади» [4]. Метою якої були визначення напрямів, механізмів і 

строків формування ефективного місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного 

життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних 

публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, 

задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на 

відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних 

громад. Такі зміни були неможливі без загального змінення системи 

податково-бюджетної політики регіонів, яку і намагалися реалізувати 

останні шість років. 

Так, завдяки законам про внесення змін до Бюджетного 

та Податкового кодексів України відбулася фінансова децентралізація: 

місцеві бюджети зросли на 206,4 млрд грн: з 68,6 млрд в 2014 до 275 млрд 

грн в 2019 році [5]. 

Підсумовуючи- реформа децентралізації є однією з найуспішніших 

змін в українському законодавстві яка демонструє покращення саме 

зараз. 

Таким чином фіскальна або податково-бюджетна політика — це 

інструмент впливу держави на економіку країни, зараз вона як ніколи 

потребує змін через погіршення стану економіки, збільшення держборгу 

країни та недостачі бюджету.      

Стан податкової системи та системи розподілу бюджету потрібно 

змінювати і надалі, але вже зараз ми бачимо результати перших кроків 

завдяки реформі децентралізації. 
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Останніми роками регіональній політиці присвячують свої 

дослідження як науковці в галузях економічних і суспільних наук, так і 

представники усіх рівнів державного та наддержавного управління.  

https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1797-2010-%D1%80
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http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text
https://decentralization.gov.ua/about
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Актуальність тематики, пов’язаної з аналізом інфляційних процесів 

на регіональному рівні, посилюється у зв’язку з тим, що регіоналізація є 

тенденцією світового розвитку. Починаючи з процесу глобальної інтеграції 

та, особливо, з подальшим його розширенням, існують широкі 

диспропорції між регіонами. Отже, є необхідність зміни кута зору при 

дослідженні регіональної політики в контексті інфляційних процесів і 

виявлення доцільності диференціації антиінфляційної політики в 

регіональному аспекті.  

Сутність інфляційних процесів, шляхи реалізації та інструменти 

антиінфляційної політики в умовах трансформації висвітлено в 

дослідженнях провідних українських вчених Варгас В. М., Геєць В.М., 

Круш П. В., Клименко О. В, Петрик О. І., Стельмах В.С. Державна політика, 

кластерізація та регіоналізація в центрі уваги таких науковців, як: Варналій 

З. С., Геєць В. М., Кизим М. О. 

З огляду на неоднорідний вплив інфляційних процесів в межах 

окремих економічних районів і регіонів існує необхідність реалізації 

відповідної регіональної політики. Важливість дослідження даних 

показників для формування загальної макроекономічної політики держави 

не визиває сумніву [1,2].  

Таким чином, завданням даної статті є виявлення доцільності 

дослідження інфляційних процесів на регіональному рівні, за допомогою 

кластерного аналізу, з метою подальшого застосування отриманих 

результатів у формуванні шляхів подолання надмірної інфляції в Україні.  

Державна регіональна політика, як складова внутрішньої державної 

політики, покликана сприяти посиленню конкурентних переваг економіки 

регіонів, підвищенню якості життя людей та просторової інтеграції. 

Орієнтуючись на конкретні території, на відміну від галузевих політик, 

вона, перш за все, повинна мати вищі показники ефективності, ніж 

результати окремих заходів галузевих політик [3]. 

Нині у боротьбі зі зростанням цін одне з найбільш важливих завдань 

– підвищення фінансової грамотності населення, уміння відповідально 

розпоряджатися особистими фінансами та ефективно користуватися 

послугами кредитних організацій. Найбільш гострим є питання щодо 

запобігання інфляції, що виникає на етапі кінцевого попиту, адже її 
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зазвичай провокує сам споживач. Соціально-психологічний аспект 

збільшення темпів інфляції повинен бути завчасно локалізований, у тому 

числі, у межах регіональної політики держави.  

    Причиною макроекономічної нестабільності, спричиненою 

інтенсифікацією інфляційних процесів, виступає нерівність за доходами. 

Високий рівень бідності населення, як чинник нерівності, підсилює 

процеси вторинного перерозподілу доходів через соціальні трансферти; 

масштабні соціальні трансферти обумовлюють високі бюджетні витрати, 

і, як наслідок, бюджетний дефіцит; необхідність покриття бюджетного 

дефіциту провокує інфляцію; інфляція значно сильніше впливає на 

доходи бідніших верств населення, виносячи її на новий виток спіралі [3].  

Антиінфляційні заходи, як інструменти антикризової політики, 

зазвичай мають на увазі макроекономічний рівень реалізації, отже, 

регіональна диференціація за рівнем цін визнається неістотною і, у 

більшості, ігнорується. Регіональний рівень антиінфляційної політики, 

відповідно, не матиме у своєму арсеналі антиінфляційних заходів. 

Україна є вагомою за територією країною Східної Європи, і тому 

цілком природно, що за кожним з економічних районів розраховується 

власна вагова структура споживчих грошових витрат, яка 

використовується для розрахунку ІСЦ за кожним регіоном, що входить у 

відповідний економічний район [4]. 

Наразі все більшої актуальності набувають регіональні індекси, які 

використовуються для перерахунків номінальної заробітної плати в 

реальну, індексації грошових доходів громадян, а також для перерахунку 

макроекономічних показників .  

Застосовуючи вищезазначене, проаналізуємо, на які 

загальнорозповсюджені показники ефективності регіональної політики 

має вплив тривале зростання загального рівня цін. На регіональному рівні 

такими узагальнюючими показниками, що характеризують рівень розвитку 

економіки регіону, є  валовий регіональний продукт (ВРП);  індекс 

споживчих цін (ІСЦ); індекс промислової продукції (ІПП). 

Кластерний розвиток регіонів у багатьох країнах світу є невід’ємною 

складовою державної політики з підвищення конкурентоспроможності. 

Кластери присутні як у великомасштабних, так і малих (за територією, 
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чисельністю населення й величиною ВВП) економіках і забезпечують 

значний імпульс розвитку цих держав [1].             

Кластерний аналіз, для забезпечення процесу сталого розвитку як 

країни, так і регіонів, окреслює межі інтеграції всіх головних інструментів 

політики економічного розвитку, наявних в урядах. Для розвитку різних 

інструментів кластерної політики необхідно використати комплексний 

підхід [2]. Інфляційний тиск в Україні діє на без винятку всі регіони, однак 

кількісно має розподіл за певними закономірностями. Соціально-

економічні та політичні виклики сьогодення потребують обговорення 

шляхів подолання в широкому колі, але реалізація дій все ж матиме 

локальний характер. Основні макроекономічні виклики, з якими 

стикаються регіони України, тісно пов’язані з інфляційними процесами, які 

мають сильний «територіальний» вимір, що вимагає відповідних дій на 

мезорівні. 
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Актуальність теми полягає у тому, що  на сучасному етапі стану 

економіки України найбільш важливі проблеми подальшого розвитку 

виробничих сил повинні досліджуватися через проблему соціального 

явища, як без робіття. Рівень безробіття не тільки відображає стан 

економічної системи в цілому, але й ступінь дії політики держави 

суспільства.  Яка впливає на соціальний прогрес і гуманізацію усіх сторін 

суспільного життя. Питання ефективного використання робочої сили та 

забезпечення соціальних гарантій зайнятості економічно активного 

населення повинні завжди залишатися в центрі уваги як уряду, так і різних 

політичних сил.  

Зростання безробіття викликає підвищення рівня злочинності, 

почуття «зайвої людини» у громадян країни та погіршення соціальної 

стабільності. Безробіття є характерним соціально-економічним явищем 

для ринкової економіки. Воно виражається в тому, що частина економічно 

активного населення з незалежних від неї причин не має роботи і, 

відповідно, необ- хідних засобів до існування. Основна причина багатьох 

видів безробіття пов’язана зі зміною попиту роботодавців на робочу силу, 

яка, своєю чергою, постійно змінюється під впливом накопичення 

капіталу. Капітал при зміні обсягів та структури виробництва то відштовхує 

частину робочої сили, яка стає надлишковою, то відчуває потребу в 

додатковій робочій силі, тобто її недостатність. Причинами безробіття – 

цього небезпечного соці- ального явища – економісти різних наукових 

напрямків вважають різні фактори. Мальтузіанці вбачають їх у надлишку 

народонаселення. Прибічники технологічної теорії – у технічному 

прогресі, технічних нововведеннях, які зменшують потребу в робочій силі, 

особливо неква- ліфікованій. Безробіття також пояснюється нестачею 

ефективного (сукупного) попиту на товари і фактори виробництва (за 
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думкою послідовників кейнсіанства). Монетарист Ф. Хайєк вважає, що це 

явище породжується «відхиленням рівноважних цін і заробітків від ста- 

більного ринку і стабільних цін», що веде до дисбалансу попиту та 

пропозиції робочої сили на ринку праці [1; 2]. Загальновизнано, що всі ці 

теорії вірно визначають причинну обумовленість безробіття з різних 

позицій. Узагальнивши їх, можна констатувати, що виникнення безробіття 

зумовлене недостатністю сукупного ринкового попиту з боку юридичних 

та фізичних осіб на товари, а також зміною структури і обсягу капіталу. 

Сучасні економісти розглядають безробіття як природну і невід’ємну 

частину ринкової системи господарювання [3,4]. Основні види безробіття, 

які представлені класифікаційними групами, охоплюють декілька їх 

різновидів. Серед них – природне безробіття, яке є, по суті, найкращим 

явищем для економіки, резервом робочої сили, здатної досить швидко 

здійснювати міжгалузеві та міжрегіональні переміщення. Є також 

вимушене безробіття, яке завжди виникає, коли поточний рівень 

безробіття перевищує природну норму. 

Найбільш трагічним для працездатного населення є циклічне 

безробіття, яке виникає в період спаду економіки та існує до тих пір, поки 

фактичний ВВП країни залишається нижче потенційно очікуваного. 

Причиною циклічного безробіття є, насамперед, економічні кризи. Слід 

відзначити як абсолютне, так і відносне зменшення чисельності 

зареєстрованих безробітних у країні. Зменшення частки зареєстрованих 

безробітних у центрах зайнятості свідчить про те, що деякі з них не 

бажають мати статус безробітного, а інші все ж таки покладають надії на 

працевлаштування за допомогою державної структури. Але ці надії не 

завжди виправдовуються, тому що робочі міс- ця, які пропонуються 

центрами зайнятості, найчастіше не відповідають кваліфікації 

безробітних. Це спонукає безробітних самостійно шукати роботу в 

комерційних структурах. Не є таємницею те, що кваліфіковані 

професіонали – науковці, конструктори, лікарі – працюють у сфері торгівлі, 

побутового обслуговування і найчастіше – у «тіньовому» секторі. Таке 

переміщення кваліфікованих кадрів із офіційної сфери матеріального 

виробництва та науки у «тіньовий» сектор не сприяє примноженню 

національного інтелектуального багатства країни. Це до- зволяє говорити 



146 

 

про все ще невисоку якість управління використанням трудового 

потенціалу в країні. Скорочення зайнятості обумовлене, по-перше, 

падінням обсягів промислового виробництва. [4]. 

Рівень безробіття може бути визначений за національною мірою, за 

уніфікованою мірою МОП або за уніфікованою мірою ОЕСР. Уніфікована 

міра безробіття ОЕСР показує число безробітних у відсотках від робочої 

сили (загальна кількість зайнятих людей плюс безробітні). [OECD Main 

Economic Indicators, OECD, monthly] Згідно з визначенням Міжнародної 

організації праці, «безробітні» - це ті, хто в даний час не працює, але готові 

та здатні працювати за зарплату і активно шукають роботу. 

У II кварталі 2020 року (квітень – червень) рівень безробіття в Україні 

склав 9,9%, що на 1,3% більше, ніж в I кварталі (8,6%). Такі дані 

опублікувала Державна служба статистики. [5] 

Відзначимо, що це рекордний показник безробіття починаючи з кінця 

2017 року. Так, в IV кварталі 2017 року безробітних в країні було стільки ж, 

скільки і зараз, - 9,9%. Після цього рівень безробіття почав знижуватися 

аж до III кварталу 2018 роки (8%). У IV кварталі цього ж року безробітних 

стало 9,3% від загальної кількості працездатного населення країни. У 

період з I по III квартал 2019 року безробіття знову почала знижуватися і 

досягла показників в 7,3%. Після вересня 2019 року зі кожним кварталом 

безробітних ставало все більше.За результатами обстеження робочої 

сили кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в II кварталі 

склав 15,7 млн. осіб, а в віці від 15 до 70 років – 15,6 осіб. Кількість 

безробітного населення у віці 15 років і старше, а також у віці від 15 до 70 

років склало по 1,7 млн. осіб. У II кварталі рівень зайнятості населення від 

15 років і старше становив 49%, а серед населення у віці від 15 до 70 років 

– 55,2%. Рівень безробіття серед робочої сили від 15 років і старше 

становить 9,8%, а у віці 15-70 років – 9,9% (рис 1.11). 

З початку дії карантину (з 12 березня 2020 року) статус безробітного 

отримали 444,4 тис. Українців, в загальному, на 31 серпня кількість 

безробітних становила 477,7 тис. Громадян, що на 73% більше, ніж 

станом на цю ж дату минулого року. Відзначається, що допомога по 

безробіттю в кінці серпня отримували 400 тис. осіб. Також повідомляється, 

що всього з початку року було працевлаштовано понад 409 тис. громадян, 
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в тому числі за період карантину – 260 тис. осіб. 

 

 

Рис. 1.11.  Рівень безробіття населення віком 15-70 років, на 

період з 2016-2020рр. [5] 

 

Найбільше українці знайшли нові робочі місця в сільському 

господарстві – 45% від усіх працевлаштованих, далі – переробна 

промисловість (14%) і сфера торгівлі (13%). Слід зазначити, що останнім 

часом зростання числа зареєстрованих безробітних припинилося. Так, в 

квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, в травні їх кількість 

становила 97 тис., в червні – 75 тис., в липні – 68 тис. [6].   

Розширенням прав щодо режимів праці та робочого часу в умовах 

зростан ня вартості життя та ліквідації обмежень на розмір заробітної 

плати, що призводить до вивільнення певної частини працюючих. У 

розвинених країнах безробіття обумовлене, головним чином, високими 

темпами розвитку науково- технічного прогресу та відсутністю 

відповідності між пропозицією робочої сили та попитом на неї. На динаміку 

безробіття в Україні впливають різкі зміни в зовнішньоекономічній 

політиці, Високий рівень безробіття – важлива економічна та соціальна 

проблема, яка потребує постійного наукового аналізу та розробки 

практичних рекомендацій у напрямі реалізації ефективної соціально-

економічної політики, спрямованої на підвищення зайнятості економічно 
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активного населення країни, а також зменшення рівня безробіття до 

природного рівня [4]. 

Реальний стан на ринку праці з точки зору зростання безробіття є 

наслідком відсутності рішучих та дієвих заходів з реанімації в країні провід 

них галузей і виробництв, які здатні забезпечити робочими місцями тисячі 

безробітних, а також експортну складову та економічну безпеку країни. 

Авторське бачення сценаріїв реалізації політики подолання безробіття в 

країні складається з трьох мож ливих варіантів, з яких тільки один – 

оптимістичний – є дієвим напрямом вирішення проблеми.   
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В умовах розвитку сучасного  державотворення  зростає роль 

держави в формуванні та реалізації екологічної політики, серед головних 

завдань якої є стабілізація і поліпшення екологічного стану території 

країни шляхом реалізації державної екологічної політики за інтегрованим 

підходом соціально-економічного  розвитку  України для забезпечення 

переходу до сталого розвитку та впровадження екологічно збалансованої 

системи природокористування. Пріоритет  територіального підходу щодо 

реалізації державної екологічної політики дає змогу враховувати 

особливості кожного регіону. Запорукою ефективного сталого розвитку 

регіону має стати дія механізмів державної екологічної політики на 

регіональному рівні. 

Наголос на соціально-економічні реформи в країні призвів до 

послаблення екологічної політики та інституцій, дієвості контролю за 

дотриманням екологічних вимог, сповільнення необхідних змін у 

законодавстві. Ці фактори обумовили істотне зниження ефективності 

системи управління в сфері реалізації екологічної політики на державному 

та регіональному рівнях. 

Основні показники техногенного навантаження на навколишнє 

природне середовище та витрат на природоохоронні заходи в Україні 

свідчить про погіршення стану довкілля як життєво важливого 

середовища для існування людини та складової частини національної 

безпеки країни. Така ситуація пов’язана, насамперед, із структурними 

деформаціями галузей економіки України, за яких впродовж тривалого 

часу перевага надавалася розвитку сировинно-видобувних, найбільш 

екологічно небезпечних, галузей промисловості. Тому, ці чинники, а також 

відсутність необхідних обсягів інвестицій для оновлення технологій та 

здійснення природоохоронних заходів, спричинили незадовільний стан 
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довкілля. Як наслідок, ризик виникнення надзвичайних ситуацій в Україні 

значно вищий, ніж у розвинутих країнах, зокрема країнах Європейського 

Союзу. 

 Необхідність забезпечення охорони довкілля та більш ефективного 

використання природних ресурсів була задекларована, як пріоритет, у 

ряді офіційних документів. Проте, наголос на соціально-економічні 

реформи в країні призвів до послаблення екологічної політики та 

інституцій, дієвості контролю за дотриманням екологічних вимог, 

сповільнення необхідних змін у законодавстві. Ці фактори обумовили 

істотне зниження ефективності системи управління в сфері реалізації 

екологічної політики на державному та регіональному рівнях. Інституційна 

неузгодженість в розподілі повноважень й відповідальності, дублювання 

окремих функцій ускладнили координацію й погодженість дій в сфері 

охорони довкілля та, відповідно, не забезпечили необхідний рівень 

інтеграції управління економікою з екологічним управлінням на окремій 

території. 

При вивченні теоретико-методологічних засад державного 

управління в сфері реалізації екологічної політики на регіональному рівні 

необхідно, насамперед, з’ясувати деякі сутнісні особливості таких 

термінологічних словосполучень, як «екологічна політика» та «реалізація 

екологічної політики на регіональному рівні» [4] . 

Аналіз зарубіжної і вітчизняної літератури, щодо реалізації 

державної екологічної політики свідчить про відсутність консенсусу у 

різних авторів стосовно конкретного змісту і форм реалізації державної 

екологічної політики на регіональному рівні, що призводить до певних 

незручностей в роботі науковців та службовців, які використовують дану 

термінологію. Так, відсутнє єдине загальноприйняте визначення 

екологічного управління. Можна відзначити низку термінів, які 

пропонуються до використання зарубіжними авторами. Так, наприклад, Р. 

Велфорд, А. Гаулдсон  використовують термінологічні словосполучення 

«менеджмент навколишнього середовища», в той час як П. Хопфенбек 

вживає термін «екологічний менеджмент». К. Ріхтер, застосовують 

словосполучення «менеджмент охорони навколишнього середовища». 
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Так, багато авторів відмовляються від точного визначення понять, 

натомість детальніше висвітлюють окремі вихідні положення і засоби 

реалізації державної екологічної політики. Предмет державного 

управління у сфері екології часто не пов’язаний з цілісною системою 

уявлень про масштабність наслідків екологічних катастроф та 

взаємозв'язку впливу на різні сфери суспільної життєдіяльності 

(економічної, соціальної, політичної, енергетичної та ін.), а деталізується 

шляхом опису окремих його складових (атмосферне повітря, водні та 

земельні ресурси,корисні копалини, відходи, відновлювальні джерела 

енергії) характеристик. 

Щодо вітчизняних науковців і науковців країн СНД, то вони 

переважно використовують терміни «управління природо-

користуванням», «управління охороною навколишнього середовища», 

«управління природоохоронною діяльністю», «еколого-економічне 

управління» [2] . 

З переходом до ринкових відносин частіше використовується 

термінологічне словосполучення «екологічно-економічне управління» 

(екологічний менеджмент). Проте, як зазначає А. Садеков, некоректний 

переклад англомовних термінів «environmental management» і «ecological 

management», а також адміністративний підхід до управління, призвели до 

не правильного трактуванню цих термінів. Відбулося змішування термінів 

«адміністративне екологічне управління» і «екологічно-економічне 

управління». 

Важливо наголосити, що адміністративне екологічне управління 

тісно пов’язане з державним управлінням у сфері природокористування і 

охорони навколишнього природного середовища, тобто фактично 

йдеться про державне управління реалізацією екологічної політики. При 

цьому роль і місце державного екологічного управління на різних рівнях 

зумовлені характером завдань, які вирішуються на кожному рівні. У 

процесі функціонування відбувається їх взаємодія по горизонталі і 

вертикалі, основним регулятором якої є нормативно-правова база 

держави. 

Екологічна політика, як вважає Н.А. Малиш, – це сукупність засобів і 

заходів, пов’язаних із впливом суспільства на природу і спрямованих на 



152 

 

забезпечення екологічно збалансованого розвитку і цивілізованості. 

Екологічну політику, на нашу думку, треба розуміти як координуючу 

першооснову, яка формує і приводить у рух ресурси підприємства 

(організації), для досягнення цілей у сфері раціонального 

природокористування, охорони навколишнього середовища і 

забезпечення екологічної безпеки за допомогою політичних, економічних, 

юридичних, освітніх та інших заходів[5] . 

Як система, екологічна політика включає в себе такі елементи: 

принципи, пріоритети, цілі, суб’єкти, об’єкти, механізми реалізації, 

інструменти тощо. Вищевикладене дає підстави зазначити, що державна 

екологічна політика – це складова політики держави, що відображає 

сукупність її цілей і завдань у сфері екології, які формуються політичною 

системою держави відповідно до її соціального призначення і 

реалізуються нею за допомогою певних механізмів. 

Державну екологічну політику можна також визначити як діяльність 

органів державної влади, орієнтовану на формування та розвиток 

екологічного виробництва/споживання та екологічної культури 

життєдіяльності людини. З огляду на це, екологічна політика піддається 

впливу таких факторів, як: темпи розвитку виробництва, економічна та 

соціальна стабільності, рівень екологічної культури населення, 

забезпечення фахівцями, масштаби природокористування. Таким чином, 

можна окреслити основні напрями державної екологічної політики . 

Реалізація екологічної політики здійснюється на таких рівнях: 

 міжнародному (глобальному);   

 державному (національному); 

 регіональному (обласному); 

 місцевому (міста, села, підприємства та ін.). 

Основну роль в реалізації екологічної політики здійснює держава, 

яка, однак, не є єдиним суб’єктом екологічної політики. Поряд з державою 

реалізацію екологічної політики забезпечують політичні партії, наукові 

організації, неурядові громадські організації та інші суб’єкти, що робить її 

об’єктом не лише державного, але й публічного управління. 

Зазначимо, що регіональну політику держави потрібно розглядати в 

контексті конкретності інтересів, які вона реалізує. Наскільки 
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специфічними є інтереси регіонів, що відображають історичні, етнічні, 

природні, економічні, соціальні, культурні особливості територій, 

настільки конкретно диференційованими є інтереси держави щодо них. 

Суть та зміст екологічної політики необхідно розглядати крізь призму 

більш широкого поняття – регіональної політики. Водночас, зміщуючи 

акценти економічних реформ у регіони, держава аж ніяк не повинна 

знімати з себе відповідальність за їхній соціально-економічний та 

екологічний стан. Звичайно, в такому випадку виникає проблема пошуку 

компромісу між регіональними інтересами держави і місцевими 

інтересами регіону [1] . 

 Саме на балансі цих інтересів і повинна ґрунтуватись регіональна 

політика. В цьому контексті слід вказати на домінуюче місце екологічної 

політики в системі регіональної політики, що пояснюється об’єктивною 

необхідністю екологізації всіх інших складових регіональної політики. 

Отже, потреба здійснення регіональної екологічної політики виникає 

тоді, коли в умовах диверсифікованого екологічного простору стає 

очевидною низька результативність уніфікованих механізмів регулювання 

стану довкілля. 

Державна екологічна політика на регіональному рівні, як 

систематизована діяльність держави щодо визначення стратегії 

екологічно-безпечного розвитку країни та взаємовідносин з іншими 

суб’єктами регіональної політики з метою створення умов сталого 

розвитку регіонів, у практичному сенсі має два зрізи. Перший – це 

екологічна політика держави по відношенню до регіонів, яку реалізують 

центральні органи виконавчої влади та їх територіальні підрозділи; другий 

– екологічна політика самих регіонів, що здійснюється регіональними 

органами публічної влади. Оскільки будь-яка політика покликана 

обслуговувати певні інтереси, доцільним, за сучасних умов розвитку 

міжсекторної взаємодії в екологічній сфері, є визнання регіональної 

екологічної політики як комплексу взаємопов’язаних заходів, що 

забезпечують реалізацію державних пріоритетів на регіональному рівні і, 

одночасно, створюють умови для реалізації місцевих екологічних 

інтересів силами регіонів. 
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Таким чином, регіону як адміністративно-територіальній одиниці 

властиві екологічні, географічні, соціальні, культурні, демографічні, 

економічні, фінансові, політичні та інші особливості. Екологічна політика 

регіону передбачає такі види діяльності, як планування, реалізацію, 

контроль, аналіз, виправлення та врахування помилок. Безпосередньо це 

здійснюють органи державної влади в регіоні, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, неурядові організації та населення 

певного регіону, що в сукупності спрямовано на екологізацію виробництва 

і споживання як продуктів так і послуг, попередження негативних наслідків 

від економічної діяльності на своїй території, виховання екологічної 

культури та прихильності місцевої спільноти. 
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Термін "глобалізація" походить від французького "global", тобто 

планетарний, всеосяжний та означає всеосяжний процес трансформації 

світового товариства у відкриту цілісну систему інформаційно-

технологічних, фінансово-економічних, суспільно-політичних, соціально-

культурних взаємозв'язків і взаємозалежностей. В умовах сучасної 

світової системи ключовим визначальним чинником розвитку суспільства 

та найвпливовішою силою є глобалізація. Вона охоплює всі галузі 

суспільного життя, включаючи економіку, політику, соціальну сферу, 

культуру, екологію, безпеку; впливає на виробництво товарів і послуг, 

використання робочої сили, інвестицій та технологій. Саме перетворення 

людства на єдину структурно-функціональну систему фахівці 

характеризують як процес глобалізації. Нині термін «глобалізація» є 

найбільш вживаною категорією, що використовується для дослідження й 

опису сучасних тенденцій розвитку економіки світу.  

Падіння розділяли кордонів і відкриття національних ринків мають 

ключове значення для стабільності і добробуту на нашому континенті. ЄС, 

а також інтеграція ринків на заході Європи стали передумовами для 

збереження свободи. В наші дні економіка прискорює політичні 

перетворення там, де раніше панувала несвобода. 

Економіка залучає в єдину мережу. Економіка створює єдині 

інтереси для людей різних націй. Недарма молоді демократії Центральної 

та Східної Європи після перехідного періоду прагнуть стати частиною ЄС. 

Безпеки і стабільності в масштабах світової спільноти сьогодні вже не 

можна досягти виключно військовими засобами. Їх в зростаючій мірі 

залежать від зростання світової економіки. Глобальне підприємництво 

створює для цього загальну основу - для добробуту, збереження робочих 
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місць і всесвітнього участі в реалізації технологій, що визначають 

майбутнє. 

Кількість валюти, яка в наші дні все за один день циркулює навколо 

земної кулі, підвищує обсяг світової торгівлі за чотири місяці. Все більша 

кількість людей, в тому числі громадян Німеччини, пов'язує свій стан і 

забезпечення в старості з успіхом підприємств. Вкладники-інститути, такі, 

як пенсійна каса державної служби в Каліфорнії, стали грати роль діючих 

осіб на ринках капіталів. В даний час вони розпоряджаються майже 8000 

млрд дол., Більше 1/4 глобального ВВП. Внаслідок цього в майбутньому 

глобальна конкуренція за міжнародний капітал стане для великих 

підприємств ще жорсткіше. Ці підприємства відчують більший тиск, 

спрямований на підвищення прозорості, ефективності та прибутковості. 

    Як контрзахід нам будуть потрібні нові стабілізуючі механізми для 

фінансових ринків. Поліпшення міжнародних систем раннього 

оповіщення, прозорість потоків капіталів, правила матеріальної 

відповідальності, адекватні ризику, а також створення довгострокових 

перспектив для капіталовкладень - такі передумови відповідальних дій на 

таких ринках. 

Якщо в 1994 р Інтернетом користувалося лише 3 млн чоловік, то в 

1998 р це число вже склало 100 млн, а в розрахунках на 2003 р слід 

виходити з оцінки 1 млрд. Інформаційні потоки у всесвітній павутині World 

Wide Web подвоюються кожні сто днів. Вирішальним масштабом в 

міжнародній конкуренції стають не тонни, а кілобайти. Новини, ідеї і нові 

продукти просто не можна приховати від людей. Інтернет створює для 

споживачів нові можливості. Той, хто здатний отримати продукт на 

національному ринку, може за допомогою Інтернету замовити його за 

кордоном. Інтернет відкриває нові шляхи і ринки збуту. 

За великим рахунком політиці чужа конкуренція. Століттями уряди 

країн могли діяти, як їм заманеться. А сьогодні, навпаки, політики світу 

знаходяться один з одним в безпосередній конкуренції. Головне питання 

такий: яким чином можна посилити потенціал політичного управління при 

наявності різних ринкових і економічних реалій? Адже національні уряди 

лише в обмеженій мірі можуть впливати на події і керувати. Це не робить 

національні держави зайвими. В якості гарантів свободи і правової 
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державності вони залишаються фундаментом будь-якого нового 

міжнародного порядку; разом з тим їх роль буде зменшуватися. 

Для використання потенціалів зростання відкритих ринків зараз 

необхідні глобальне мислення, глобальні економічні дії. Так само як 

міжнародні підприємства підтримують політико-правові рамки в 

національних державах, де розміщені їх потужності, слід діяти і в 

глобальній площині. Саме функціонують на міжнародній арені 

підприємства потребують на глобальних ринках в режимі правової 

безпеки - не для того, щоб зробити гущі мережу установок з регулювання, 

а для того, щоб вивільнити потенціали зростання вільних ринків. Нам 

ясно: як підприємство ми можемо досягти економічного успіху тільки в 

тому випадку, якщо будемо діяти спільно з політичною сферою, а не проти 

неї. 

Не тільки мобільніше стають товари та послуги: більш гнучкими 

стають ринки праці. Ми стикаємося з цим щодня: вірність одному 

працедавцю більш не є загальноприйнятою, з моди виходять ювілеї 

багаторічної роботи на одній фірмі. І це не недолік: не тільки підприємства 

використовують шанси нових моделей організації праці, а й працівники 

беруть із цього користь. Вони застосовують свої здібності гнучко, не тільки 

змінюючи одне підприємство на інше, а й починаючи самостійне справу. 

Все більша кількість молодих людей наважується на те, щоб відвоювати 

собі на ринку "шматочок свободи". 

Для нас як підприємства це означає: якщо ми хочемо поповнювати 

свої штати хорошими працівниками і бажаємо їх утримати, ми несемо 

відповідальність за створення привабливих умов праці. Саме тому в 

концерні "Даймлер-Крайслер" ми послідовно підтримуємо перепідготовку 

співробітників - як на підприємствах, так і в нашому Corporate University. 

Якщо працівники можуть знайти роботу по всьому світу, отже, ми діяли з 

усвідомленням почуття відповідальності. 

Всі бачили знімки подій, що супроводжували саміт "G-8": 

демонстрації активістів проти глобалізації і глобальних підприємств. З їх 

точки зору роль глобалізації зводиться до нової форми отримання 

максимального прибутку. Ринок перетворився на ідола, як недавно 

написано в "Ді Вохе". Книга про "Терор економіки" досягла високих 
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тиражів. При цьому не береться до уваги, що при глобалізації в умовах 

всесвітньої конкуренції виявляється не тільки економіка, а й цінності 

свободи і демократії, економічна етика. 

Економічна і політична свобода обумовлюють одна одну. Що таке 

нинішній капіталізм? Капіталізм як такий має моральним якістю, оскільки 

забезпечує добробут широкого кола населення. Існування капіталізму і 

ринкової економіки обгрунтовано тим, що в результаті набувають люди, і 

більш нічим. Стрижневі елементи капіталізму - змагання і прагнення до 

вигоди - не означають боротьбу всіх проти всіх. Вони необхідні 

стимулюючі фактори для того, щоб в кінцевому рахунку сприятиме 

досягненню блага для всіх. Отже, капіталізм завжди має і функцією 

служіння суспільству. 

Тому концепція ринкового господарства в умовах правової держави 

є важливою складовою демократичного конституційного ладу. 

Конкуренція перешкоджає концентрації економічної і політичної влади, 

гарантує рівність шансів, справедливість в оплаті праці, соціальну 

захищеність, а також є двигуном суспільного перетворення. І якщо багато 

людей на землі поки не користуються цими благами, то слід по-

справжньому піднімати економіку. Покращення можна досягти не шляхом 

сковування, а шляхом вивільнення сил ринкової економіки. 

Процеси глобалізації за змістом та структурою є надзвичайно 

складними, багатогранними і суперечливими, що унеможливлює 

формулювання єдиного, прийнятного для всіх випадків визначення їх 

впливу на національні економіки. Найважливішими аспектами в цьому 

плані визначено: розширення конкуренції між ними та господарюючими 

суб’єктами; трансформацію економічних функцій держави та делегування 

на глобальний рівень окремих з них; розширення сфер впливу за межі 

національних кордонів згідно з новими глобальними правилами 

економічної діяльності; здійснення основоположних змін у структурі 

національної економіки та формування нового середовища для 

національного розвитку в цілому; посилення процесів міжнародної 

інтеграції та взаємодії національних господарств, що перетворюється на 

наймогутніший фактор їх функціонування.  
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В умовах посилення процесів глобалізації та фінансіалізації 

світового господарства все більш актуальними стають питання, пов’язані 

з формуванням ефективної національної монетарної політики. Монетарна 

політика – це складова національної економічної політики держави, яка 

полягає у регулюванні та збалансуванні ринку грошей. Існує два основних 

типи монетарної політики: експансіоністська та рестриктивна. 

Експансіоністська монетарна політика (або політика “дешевих” грошей) 

має на меті спростити доступ суб’єктів господарювання до кредитних 

ресурсів і у такий спосіб стимулювати інвестиції та зайнятість в країні. 

Основними інструментами реалізації експансіоністської монетарної 

політики є зниження облікової (відсоткової) ставки, зниження норми 

обов’язкового банківського резервування, збільшення пропозиції грошей 
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та купівля державних цінних паперів на відкритому ринку (табл. 1.4) [4, c. 

86-90].  

Таблиця 1.4 

Інструменти монетарної політики держави 

Інструменти монетарної 

політики 

Експансіоністська 

монетарна політика 

Рестриктивна монетарна 

політика 

Облікова ставка Знижується  Підвищується  

Норма обов’язкого 

банківського резервування 

Знижується  Підвищується  

Операції на відкритому 

ринку 

Купівля державних цінних 

паперів 

Продаж державних цінних 

паперів 

Мета реалізації 

інструментів монетарної 

політики 

Подолання інфляції Збільшення ВВП, 

вирішення проблеми 

безробіття 

 

Натомість рестриктивна монетарна політика (або політика “дорогих” 

грошей) спрямована на скорочення грошової маси в країні та певне 

уповільнення економічного розвитку. З цією метою використовуються такі 

інструменти: підвищення облікової ставки та ставки обов’язкового 

резервування, обмеження емісії грошей, встановлення адміністративних 

та юридичних бар’єрів для проведення операцій з цінними паперами. В 

Україні рестриктивна монетарна політика вперше була запроваджена у 

2001 р., коли Національний Банк України (НБУ) оголосив про перехід до 

режиму інфляційного таргетування, що передбачає встановлення певного 

інфляційного таргету (орієнтиру) і підпорядкування усіх складових 

національної економічної політики досягненню цієї мети [3]. З 2001 по 

2014 рр. НБУ використовував лише окремі інструменти режиму 

інфляційного таргетування, а у 2014 р. зобов’язався повною мірою 

перейти до політики “дорогих грошей”. Це було однією з вимог 

Міжнародного валютного фонду (МВФ) у межах програми розширеного 

фінансування “stand-by”. 

Одним з основних інструментів, який використовує НБУ для 

реалізації рестриктивної монетарної політики і забезпечення механізму 

інфляційного таргетування, є режим “плаваючого” валютного курсу. Він 
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спрямований на покриття дефіциту поточного рахунку платіжного балансу 

України (у 2014 р. – 16,5 млрд. дол. США) та збільшення золотовалютних 

резервів країни. Ключовим емісійним каналом в умовах “плаваючого” 

валютного курсу є операції з рефінансування збанкрутілих комерційних 

банків та підвищення ліквідності інших фінансово-кредитних інституцій. У 

цих умовах НБУ здійснює поступове підвищення облікової ставки, 

причому підвищення відсоткової ставки, як правило, відбувається у 

кризові для країни періоди (2014 р., 2015 р., 2018 р.) (рис. 1.12) [2, c. 38]. 

З рис. 1 також видно, що у 2015 р. облікова ставка НБУ трималася на рівні 

20%, що є одним з найвищих показників за увесь період новітньої 

економічної історії України. Така ситуація супроводжувалася збільшенням 

обов’язкових резервів комерційних банків і запровадженням цілої низки 

адміністративних обмежень щодо досягнення жорстких кількісних 

показників грошової пропозиції в країні. Певне пом’якшення рестриктивної 

монетарної політики відбулося лише у 2016 р. і було результатом 

формування сталого безінфляційного тренду, покращення інфляційних 

очікувань населення, поліпшення кон’юнктури на світових товарних 

ринках та збільшення пропозиції грошей. 

 

Рис. 1.12.  Динаміка облікової ставки НБУ у 2013-2020 рр. 

     

Зрозуміло, що підвищення облікової ставки НБУ негативно впливає 

на механізм кредитування фізичних і юридичних осіб, оскільки звужує 

потенційні можливості комерційних банків надавати кредити фізичним 
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та/або юридичним особам і фактично блокує їх доступ до залучених 

коштів. Зауважимо, що монетарна політика, відповідно до якої вартість 

залучених фінансових коштів для підприємців на рівні 7-9% річних, є не 

сумісною із досягненням цілей, що визначені в угоди про асоціацію з ЄС 

(2014 р.), у якій передбачено проведення широкої модернізації української 

промисловості на основі забезпечення промислових стандартів ЄС [1]. З 

іншого боку, високий рівень облікової ставки призводить до скорочення 

обсягів іноземних інвестицій у сферу виробництва та їх зосередження 

лише в експортних сировинних галузях економіки.  

Іншим інструментом реалізації рестриктивної монетарної політики 

України є зменшення норми обов’язкових банківських резервів, тобто тієї 

частини залучених депозитів, яку комерційні банки мають зберігати у 

якості резервів на своїх рахунках. Підвищення норми обов’язкового 

резервування не тільки вилучає фінансові ресурси з реального сектору 

економіки, але й погіршує фінансові можливості країни порівняно з іншими 

постсоціалістичними країнами, зокрема Польщею, Чехією, Угорщиною, 

Словаччиною, Словенією та ін., для яких характерна монетарна 

експансія. Це зумовлює подальше погіршення інвестиційної 

привабливості України та зниження її конкурентоспроможності на 

світовому ринку. 

В результаті використання означених інструментів рестриктивної 

монетарної політики НБУ вдалося суттєво знизити темпи інфляції у країні 

(з 143,3 % у 2015 р. до 102,7 % у 2020 р.) та врівноважити курс 

національної валюти на рівні 27-28 грн / 1 дол. США. Разом з тим, в умовах 

нерозвиненості фінансового сектору та низького рівня довіри населення 

до фінансово-кредитних інституцій це призвело до скорочення обсягів 

підприємницького і споживчого кредитування та збільшення реальної 

вартості залучених коштів. Тому, на нашу думку, НБУ необхідно здійснити 

поступовий перехід до проміжного типу монетарної політики, який 

включає як елементи рестриктивної політики (збільшення валютних 

інтервенцій), так і елементи експансіоністської політики (зниження 

облікової ставки та норми обов’язкового резервування). У перспективі такі 

заходи сприятимуть збалансуванню системи державних фінансів, 
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спрощенню механізму кредитування фізичних і юридичних осіб та 

зменшенню доларизації національної економіки України. 

 

Список використаних джерел 

 

 

 

 

 

УДК 331.5 

Ринок праці в Україні: проблеми та шляхи вирішення 

 

Мельникова М. 

Студентка факультету економіки і права ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Кононов О.О. 

Студент факультету економіки і права ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 

Ринок праці посідає важливе місце у системі ринкових відносин та 

виконує важливу роль у системі відтворення. Завдяки ефективно діючому 
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ринку праці забезпечується збагачення соціального та трудового 

потенціалу кожної людини, підвищення рівня та якості життя населення та 

сталий соціально-економічний розвиток країни. 

Ринок праці – це система суспільних відносин, яка відноситься до 

купівлі і продажу трудових послуг працівників. Він є найскладнішим 

елементом в ринковій економіці, адже тут не лише переплітаються інтереси 

працівників та роботодавців, але й віддзеркалюються усі політичні, 

соціальні та економічні процеси у суспільстві.  

Ринок праці має похідний характер по відношенню до ринків капіталу, 

товарів i послуг, що формують структуру суспільного виробництва, а також 

кон’юнктуру ринку. Однак слід враховувати, що на ринку праці продається 

специфічний товар - робоча сила, тобто здатність людини до праці. Її 

реалізація торкається всіх основних сфер життя суспільства i залежить від 

політичних, соціально-економічних, організаційних, правових, 

психологічних та інших умов. 

Носіями робочої сили є всі працездатні члени суспільства, фактичні 

або потенційні працівники виробничої i невиробничої сфер господарства 

всіх категорій (робітники, службовці, фахівці, керівники).  

Розвинутий ринок праці передбачає ряд взаємопов'язаних умов свого 

існування та функціонування: 

- наявність великої кількості незалежних суб'єктів трудової діяльності, 

які внаслідок ринкової мотивації в поведінці на ринку праці обумовлюють 

формування попиту і пропозиції на робочу силу; 

- забезпечення умов економічної свободи та потенційної мобільності 

суб'єктів ринку праці; 

- мінімальна заробітна плата повинна забезпечувати рівень життя 

вищий за прожитковий мінімум і встановлюватися відповідно до освіти, 

кваліфікації і якості праці; 

- однаковий рівень економічної та юридичної відповідальності 

працівника і працедавця; 

- наявність розвиненого ринкового (конкурентного) середовища в 

країні. 

Характерною рисою сучасного ринку праці є перевищення пропозиції 

робочої сили над попитом на неї, тобто безробіття. Наявність безробіття – 
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досить неприємний факт для кожної країни, але навіть у найрозвиненіших 

воно є. Його припустимий рівень сягає 5 %.  

Сучасний стан ринку праці України характеризується наступними 

ключовими проблемами: 

- недостатній рівень реформування трудової сфери, що призводить 

до неефективної зайнятості і проявляється у концентрації робочої сили на 

збиткових підприємствах; значні масштаби недовикористання робочого 

часу зайнятих,низька ефективність праці і недостатній рівень її оплати; 

- погіршення якісних характеристик робочих місць, недостатнє 

введення в дію нових робочих місць, особливо для кваліфікованих кадрів, 

що збільшує обсяги та рівень безробіття, знижує продуктивність праці і 

конкурентоспроможність виробництва; 

- невідповідність між попитом і пропозицією робочої сили, 

незважаючи на ознаки стабілізації виробництва і пожвавлення 

інвестиційної активності; поряд з цим обсяги інвестицій у сферу 

виробництва є недостатніми для вирішення питань забезпечення 

безробітних сучасними робочими місцями; недостатньою є також 

державна підтримка підприємництва і малого бізнесу; 

- складна ситуація щодо працевлаштування окремих соціально-

демографічних груп населення (молоді, жінок, інвалідів, колишніх 

військовослужбовців та ін.); збереження селективного підходу при 

вирішенні питань вивільнення і найму на роботу залежно від статі, віку, 

стану здоров'я; недоліки системи дотримання норм трудового 

законодавства щодо режиму і охорони праці окремих груп працюючих. 

В останні роки в Україні на ринку праці спостерігається стабілізація та 

позитивні тенденції у сфері зайнятості. Але й існують проблеми, які 

потребують втручання держави в регулювання зайнятості.  

Безробіття призводить до негативних соціальних та економічних 

наслідків. Соціальні наслідки безробіття викликають напруження в 

суспільстві, оскільки незайняті є нестабільною категорією населення. 

Професійна дискваліфікація людини у стані тривалого безробіття зменшує 

її конкурентоспроможність, що є причиною ускладнень при подальшому 

працевлаштуванні, зниження якості робочої сили та продуктивності 
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суспільного виробництва. Як наслідок — у безробітних знижується 

мотивація до суспільно корисної праці. 

Таким чином, основні напрями удосконалення політики зайнятості 

населення в ринкових умовах мають бути спрямовані на: 

- збереження ефективних і створення нових робочих місць на 

підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності; 

- сприяння самостійній зайнятості населення, розвитку 

підприємництва; 

- підготовку робочої сили, професійний склад і кваліфікаційний рівень 

якої відповідає потребам економіки та ринку праці; 

- підвищення якості робочої сили, розвиток системи професійного 

навчання кадрів протягом періоду трудової діяльності з урахуванням 

потреб ринку праці; 

- посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості; 

- забезпечення зайнятості громадян, що потребують соціального 

захисту і не спроможні на рівних умовах конкурувати на ринку праці; 

- сприяння професійній підготовці та зайнятості осіб із обмеженими 

фізичними та розумовими можливостями; 

- повернення зареєстрованих безробітних до продуктивної 

зайнятості; 

- детінізацію відносин у сфері зайнятості населення. 

Однак самі по собі вони не дозволяють вирішити довгострокові 

проблеми зайнятості. Для цього необхідні наполегливі зусилля як держави, 

так і особистостей, які шукають місце роботи. 

Тому сприяння зайнятості, розвиток людських ресурсів і боротьба з 

безробіттям, легалізація тіньової зайнятості, робота з професійної 

орієнтації та професійної підготовки мають координуватися з політикою і 

основними програмами соціального та економічного розвитку держави. 

Механізм регулювання зайнятості населення та вітчизняного ринку 

праці повинен включати в себе сукупність методів, засобів та інструментів, 

за допомогою яких справлятиметься регуляторний вплив на сферу 

зайнятості населення з метою забезпечення оптимізації її структури та 

досягнення високопродуктивного рівня. Доцільним вбачається 

упорядкування процесів, пов’язаних з перерозподілом зайнятого 
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населення між галузями та секторами економіки; підвищення 

територіальної мобільності з метою забезпечення збалансованості між 

попитом та пропозицією робочої сили; розробка механізмів щодо 

стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та розвитку 

на цій основі цивілізованого соціально орієнтованого ринку праці. 
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