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У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних 

питань економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права. 

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії 

економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки 

та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; 

національної безпеки і оборони в умовах кризових явищ; продовольчої безпеки та 

екологічної політики в сучасному світі; економіки сільського господарства і АПК; 

економіки торгівлі та послуг; економіки промисловості; економіки природокористування; 

розвитку продуктивних сил і регіональної економіки; інновацій та інвестиційної діяльності; 

демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики; туризму та готельно-

ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської 

справи, страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в 

економіці; маркетингу; менеджменту; енергетичного менеджменту; логістики та 

транспорту; публічного управління та адміністрування; загальнотеоретичних питань 

правознавства; цивільних, господарських, екологічних та трудових правовідносин; 

кримінального права; міжнародного приватного права; права інтелектуальної власності та 

інформаційного права; розвитку адміністративного та митного права в Україні та світі; 

національного права держав в умовах глобалізації. 

 

 

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, 

студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного 

сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Автори тез, 2019 

Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019 
    Офіційний сайт: http://www.economics.in.ua 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права» 
 

 

5 

 

ЗМІСТ 

CONTENTS 
 

СЕКЦІЯ 5. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

SECTION 5. ECONOMIC THEORY AND HISTORY OF ECONOMIC 

THOUGHT ................................................................................................................................  
 

 

 

8 

Балдук А. О. 

ФЕНОМЕН ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПАСТОК В УМОВАХ 

ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН .........................................................................................................  
 

 

 

8 

Величко Т. О., Чайковська М. А. 

АВТАРКІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА УТОПІЯ ХХ СТОЛІТТЯ ...................................................  
 

 

10 

СЕКЦІЯ 6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ 

SECTION 6. WORLD AGRICULTURE AND INTERNATIONAL ECONOMIC 

RELATIONS..............................................................................................................................  
 

 

 

 

12 

Алексєєва Т. І. 

ШЛЯХИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В 

КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ..................................................................................................  
 

 

 

12 

Бусарєва Т. Г. 

МОДЕЛІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТНК ...............................  
 

 

13 

Громика Р. П. 

СУЧАСНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ 

РОЗВИТКУ ................................................................................................................................  
 

 

 

15 

Гутів Г. Г. 

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ..............................................  
 

 

16 

Ковальчук Т. Г. 

ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ НА РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ...............................................................................  
 

 

 

17 

Курочкина И. Г. 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

СМАРТ-ПРЕДПРИЯТИЙ .........................................................................................................  
 

 

 

19 

Сівова Т. Ю. 

СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА ................................................................................................................  
 

 

 

21 

Фомічева Т. Є. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСКОРДОННОГО ЕКОНОМІКО-

ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У 

СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ ......................................................................................  
 

 

 

 

22 

Шкребтієнко А. Г. 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ БІОЛОГІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ 

ЗАСОБІВ ....................................................................................................................................  

 

 

24 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права» 
 

 

6 

 

СЕКЦІЯ 7. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ 

ЕКОНОМІКОЮ 

SECTION 7. ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE NATIONAL 

ECONOMY ................................................................................................................................  
 

 

 

 

25 

Белявцева В. В. 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ 

РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ ...........................................................................................................  
 

 

 

25 

Боднарчук О. В. 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ В 

УКРАЇНІ .....................................................................................................................................  
 

 

 

26 

Владимир О. М. 

СОЦІО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ ....................................................................................................................................  
 

 

 

29 

Добіжа Н. В. 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ...........................................................................................  
 

 

 

31 

Жуков В. Е. 

ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СТАН ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ............................................................................................................  
 

 

 

32 

Клепанчук О. Ю. 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ..............  
 

 

33 

Конакова К. М. 

МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ...........................................................  
 

 

 

35 

Криворучко О. П. 

РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ...........................  
 

 

36 

Левон С. Б. 

РОЗБУДОВА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ В УКРАЇНІ 

В КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ ЄС ..................................................................................................  
 

 

 

38 

Леган І. М. 

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ .....................................................................................  
 

 

 

39 

Лиса К. І. 

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ ..............  
 

 

41 

Лопушняк Г. С., Нотевський Є. В. 

РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ...........  
 

 

42 

Пуртов В. Ф. 

УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

ТРАНСФОРМАТИВНИХ ЗМІН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ..................................................  
 

 

 

44 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права» 
 

 

7 

 

Разумова Г. В. 

ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ 

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ .................................................................................................  
 

 

 

47 

Сидлярук Т. В. 

БЕДНОСТЬ ОБЩЕСТВА – ПОКАЗАТЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛАСТИ ...........................................................................................  
 

 

 

49 

Старух А. І. 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ...............  
 

 

51 

Хаєцька О. П. 

ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗРОСТАННЯ 

ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ .................................................................................  
 

 

 

53 

Ходжаян А. О., Ходжаян А. Р. 

КОНЦЕПТ СТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ .............................  
 

 

55 

СЕКЦІЯ 8. ЕКОНОМІКА ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ 

SECTION 8. ECONOMICS OF TRADE AND SERVICES .................................................  
 

 

58 

Душина Д. О. 

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ОБОРОТУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

В 2018 РОЦІ ...............................................................................................................................  
 

 

 

58 

Князь С. В., Мацук В. М. 

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РИНКУ 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ .......................................................................................................  
 

 

 

59 

Сазонець O. М., Альшаафі Мохамед Алі 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЗАКЛАДІВ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я .............................................................................................................  
 

 

 

60 

СЕКЦІЯ 9. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ 

SECTION 9. ECONOMICS OF INDUSTRY ........................................................................  
 

 

62 

Деркач О. Г., Джума Г. О. 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

УКРАЇНИ ...................................................................................................................................  

 

 

62 

 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права» 
 

 

8 

 

 

СЕКЦІЯ 5 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 
SECTION 5 ECONOMIC THEORY AND HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT 

 

УДК 330.8 
Балдук А. О. 

аспірант кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

 

ФЕНОМЕН ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПАСТОК В 
УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН 

 

Формування в Україні ринкової економіки з самого початку супроводжувалося низкою 
інституційних конфліктів та деформацій, які призводили до формування так званих 
інституційних пасток. З часом їх форми змінювалися, але саме явище характерне для 
української економіки до сьогодні. Наприклад, обрана в перші роки незалежності стратегія 
продажу газу населенню та ТЕК за цінами нижче ринку призвела до утворення джерела 
корупційної ренти та зростання бюджетного дефіциту. Станом на 2014 рік фіскальний 
дефіцит газового сектору країни перевищував навіть бюджетний дефіцит країни. Це одна з 
найяскравіших та найвідчутніших інституційних пасток економіки України, яка актуалізує 
дослідження цього явища на сучасному етапі. 

Одне з найбільш повних досліджень феномену інституційних пасток зробив економіст 
В. Полтерович. Він визначав інституційну пастку як неефективну стійку норму, яка 
продовжує функціонувати навіть при поверненні до початкових умов. Мова йде про те, що 
серед шляхів розвитку можливі варіанти, які більш вигідні в короткостроковому періоді, 
однак у довгостроковому вони не просто менш ефективні, ніж альтернативні, а роблять 
подальший розвиток просто неможливим [3, c. 11 – 12]. Втім, треба зазначити, що не тільки 
швидкі зміни створюють «пастки». Скоріше їх можна пов’язати з асиметричними та 
непослідовними реформами. 

Виникненню інституційної пастки можуть сприяти також такі ефекти блокування 
(ефекти lock-in або QWERTY-ефекти), як: ефекти координації, взаємного доповнення, 
адаптивних очікувань, навчання та лобіювання. 

В узагальненому вигляді логіка формування будь-якої інституційної пастки наступна: 
1) визначення соціально-економічної мети, розробка стратегії та фінансове 

забезпечення її досягнення; 
2) невідповідність заявленої мети умовам розвитку суспільства, його інституційній 

структурі; 
3) необхідність вибору альтернатив: корегування мети або виділення додаткових 

ресурсів на досягнення першочергової мети; 
4) вибір другої альтернативи під впливом комплексу об’єктивних та суб’єктивних 

чинників; 
5) закріплення неефективної норми; 
6) формування викривлених сталих зав’язків між неефективною нормою та іншими 

функціонуючими нормами та інституціями. 
На основі дослідження пострадянських економік, В. Полтерович виокремив та 

проаналізував низку глибоких інституційних пасток, викликаних прийняттям економічних 
реформ в перші роки після розпаду колишнього Союзу. Серед них – неплатежі (борги по 
зарплаті, нерозрахунки з постачальниками), ухилення від податків, корупція, нелегальна 
економіка, бартер. 

Аналіз сучасних економік, зокрема економік, що розвиваються, зі слабкими 
демократичними інституціями, свідчить про необхідність перегляду, уточнення та 
укрупнення форм інституційних пасток.  

Варто наголосити, що в таких економіках (в термінології Д. Норта – із суспільним 
порядком обмеженого доступу) основними стейкхолдерами створення або збереження 
вже існуючих інституційних пасток можуть виступати як держава, так і приватний 
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сектор. Це обумовлено значним ступенем зрощення інтересів влади та бізнесу. Схематично 
структура сучасних форм інституційних пасток, породжена подібним симбіозом, 
представлена на рис. 1. 

На прикладі економіки України можливо розглянути прояви цих форм інституційних 
пасток на практиці. Перш за все, Україна є заручником різних проявів політичної корупції. 
Зокрема, інституційна пастка сформована функціонуванням змішаної виборчої системи з 
мажоритарною складовою.  

Рис. 1. Сучасні форми інституційних пасток в економіках, що розвиваються 
Джерело: розроблено автором самостійно 

 
Всю свою незалежну історію, окрім періоду 2004 – 2010 років, парламентські вибори 

відбувалися з виборами по мажоритарним округам. Запроваджена в 2005 році державна 
субвенція на соціально-економічний розвиток з 2006 року перетворилася на інструмент 
заохочення депутатів-мажоритарників та їх областей, лояльних до політсил коаліції в 
Парламенті. За підрахунками Центру економічної стратегії, за останні 10 років уряди 
правлячої коаліції спрямували на «свої» області 2/3 обсягу всього «соцеконому» [1]. Крім 
того встановлено, що проведення парламентських або місцевих виборів збільшує розмір 
субвенції на 1 людину на 52,73 гривні [1].  

Тож економіка потрапила в інституційну пастку політичної корупції, за якої кошти 
бюджету обмінюються на лояльність депутатів та їх округів до правлячої коаліції. А 
депутати використовують їх на непрямий підкуп виборців свого округу за рахунок 
реалізації соціальних піар-проектів.  

Потенційний lock-in ефект такої ситуації підтверджують і емпіричні дослідження 
політичної системи Бразилії. Доведено, що більші бюджети на виборчу кампанію здатні 
забезпечити перемогу політику, який був раніше дискредитований участю у корупційному 
скандалі [5].  

Політична корупція тісно пов’язана з економічною та обумовлена рентопошукацькою 
поведінкою політичних та економічних гравців. Яскравим прикладом є лобіювання 
Радикальною партією Олега Ляшка інтересів великого олігархічного бізнесу, зокрема в 
обмін на медійну підтримку. 

Аналітики ГО «ЧЕСНО» підрахували, що лише за матеріали про свою діяльність, які 
мають ознаки замовності, на одному з найбільш відвідуваних сайтів в Україні segodnya.ua, 
який належить одному з найбільших українських олігархів, «радикали» мали б заплатити 
близько 2,6 млн грн протягом 2016 – 2017 років. Натомість, у фінансовому звіті партії цих 
витрат, так само, як і фінансових відносин із зазначеним сайтом, немає [2]. Разом з тим, 
протягом все тих же двох років Радикальна партія помічена на реєстрації та лобіюванні у 
Верховній Раді й у медіа законопроектів, вигідних для групи компаній із орбіти олігарха, 
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синхронному голосуванні за ці законопроекти разом з іншими лояльними до власника 
холдингу групами та фракціями у парламенті. 

Ще одним відомим прикладом інституційної пастки в українській економіці є процес 
держзакупівель. До появи електронної системи публічних закупівель ProZorro 
держзакупівлі були джерелом бюрократичної ренти тих посадовців, які мали доступ до 
проведення тендерних процедур. За даними моніторингової системи ProZorro, за останній 
рік близько 250 тисяч держзакупівель проводилися в тіні через окремі прогалини в 
законодавстві. А при розгляді законопроектів в Парламенті час від часу з’являються 
поправки, метою яких є блокування роботи системи ProZorro в цілому. 

Недосконале проектування законодавства породжує й можливості для ухилення або 
мінімізації оподаткування суб’єктами господарювання. Так, тільки від зловживання 
можливостями спрощеної системи оподаткування – від отримання юрособою готівки за 
допомогою псевдо-ФОПу до заміни офіційного оформлення працівника на роботу за 
цивільно-правовим договором – бюджет країни у 2016 році потенційно втратив 4,5-8 млрд 
грн, за оцінками Інституту соціально-економічної трансформації [4].  

Розуміння логіки формування інституційних пасток, їх форм та наслідків є ключовим 
для економік, що розвиваються та стають на шлях інституційних змін. Нерозвиненість 
демократичних інституцій, привалювання негативного попиту на зміни з боку основних 
інституційних гравців, дивергенція між неформальними та формальними інституціями 
вкупі зі слабким механізмом примусу до слідування останнім може призвести до тривалої 
розбалансованості економічної системи в цілому. 

Список літератури 
1. Гаманюк О. Субвенції на соціально-економічний розвиток: як зупинити політичний розподіл 

бюджетних коштів? [Електронний ресурс] / О. Гаманюк // Центр економічних досліджень. – 2018. – Режим 
доступу: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/Subvention_web.pdf. 

2. Кривко А. «Депутати за викликом»: як «радикали» Ляшка Ахметову допомагають [Електронний 
ресурс] // Українська Правда: [сайт]. – 2018. – Режим доступу: 
https://vybory.pravda.com.ua/files/graph/deputaty_za_vyklykom. 

3. Полтерович В. М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и 
математические методы. – 1999. – Т. 35. – Вып. 2. – С. 1 – 37. 

4. Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення/уникнення 
оподаткування в Україні [Електронний ресурс] // Інститут соціально-економічної трансформації: [сайт]. – 
2017. – Режим доступу: http://iset-ua.org/ua/doslidzhennya/item/111-porivnialnyi-analiz-fiskalnoho-efektu-skhem. 

5. Jucá I. The Political Cost of Corruption: Scandals, Campaign Finance, and Reelection in the Brazilian 
Chamber of Deputies [Електронний ресурс] / I. Jucá, M. A. Melo, L. Rennó // Journal of Politics in Latin America. – 
2016. – №2. – C. 3 – 36. – Режим доступу: https://d-nb.info/1115252623/34. 

 
 
УДК 330.8 

Величко Т. О. 
студентка І курсу факультету менеджменту та маркетингу, 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», 

Чайковська М. А. 
к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 

 

АВТАРКІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА УТОПІЯ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

Для сучасної світової господарської системи характерна стрімка глобалізація, в 
умовах якої відбувається інтеграція національних економік. Однак економічній науці 
відомий і такий напрям зовнішньої політики, що базується виключно на власних 
виробничих потужностях країни [8, с. 34 – 39]. Мова йдеться про так звану автаркію, 
впровадження механізмів якої активно практикувалося минулого століття. У своєму 
кінцевому ідеалі концепція виявилася утопічною – чому це так стає зрозумілим після 
розкриття сутності поняття. 
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Автаркія (від грецького autarkeia – «самодостатність») – це політика господарського 
відокремлення певної країни. Поняття досконалої автаркії вперше окреслили такі філософи 
Стародавньої Греції, як Сократ, Платон, Аристотель. Саме ними були розроблені 
теоретичні засади цієї політики [4]. Практична складова сформувалася у ХІХ столітті [6], і 
згідно неї господарська діяльність всередині держави організовується таким чином, що 
основою існування економічної системи як такої стає самозабезпечення.  

Першими до політики автаркії вдались США наприкінці американської революції у 
1808 – 1809 роках, бажаючи стати більш економічно незалежними від Англії. Однак 
визначну роль в історії економіки ця концепція відіграла саме у ХХ столітті: автаркічні 
догми стали базисом для формування економічних політик тодішніх ідеологій – нацизму і 
фашизму. Ідея впровадження такого зовнішньоекономічного курсу була продиктована 
підготовкою до воєнних дій. Цьому передувала автаркія СРСР у роки свого становлення 
(30-ті рр.) внаслідок економічної блокади збоку таких держав, як США, Франція, Бельгія, 
Польща, Румунія [3]. 

Незважаючи на полярність умов появи автаркії (в першому випадку йдеться про 
добровільну відмову від співробітництва з іншими країнами, в другому – про вимушену), 
незмінною залишається мета – створення господарства замкнутого типа, яке не залежить 
від існуючих тенденцій в світовому господарстві [3]. Для такої господарської системи 
стають характерними [2]: 

– відособлення національного господарства з метою стратегічного нагромадження 
запасів матеріалів та сировини напередодні війни; 

– політика економічного сепаратизму, національно-етнічного егоїзму; 
– спроби панівної верхівки суспільства «законсервувати» існуючий політичний режим. 
В тій чи іншій мірі перелічені риси стають притаманними у 20 – 30-х рр. Італії, 

Німеччині та СРСР. Урядами цих країн були зведені нанівець економічні зв’язки з іншими 
національними господарствами, а зовнішні торгівельні операції проводилися лише за 
допомогою спеціальних державних установ [7, с. 80 – 86]. Жорстко контролювався транзит 
товарів, послуг та капіталів за кордон. Це пояснюється особливим трактуванням 
автаркічною доктриною значення імпорту та експорту: якщо імпорт набуває статусу 
домінантного, то експорт розглядається лише як джерело доходу для придбання імпортних 
товарів та послуг [5, с. 45 – 53]. 

Зважаючи на механізм реалізації цієї політики можна говорити про відкидання нею 
міжнародної спеціалізації і, як наслідок, раціонального використання ресурсів. У 
довготривалій перспективі це може загрожувати падінням ефективності економіки держави. 
Звідси випливає твердження про утопічність абсолютної автаркії: її повноцінне існування 
неможливе через зростаючу тенденцію до формування більш тісних економічних 
зв’язків [1] – про це говорили самі древньогрецькі теоретики цієї доктрини [4]. 

Отже, зважаючи на характерні риси розглянутої доктрини, можна зробити висновок: 
автаркія має утопічний характер, що унеможливлює її реалізацію як 
зовнішньоекономічного курсу держави у сучасному світі. 
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ШЛЯХИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Однією з головних тенденцій, що характеризує сучасний розвиток світової економіки, є 
глобалізація. Починаючи з останнього десятиліття XX ст., глобалізація є однією з 
найсуттєвіших тенденцій розвитку людства, особливо у фінансовій сфері [1, с. 15]. На 
сучасному етапі інтенсивний розвиток вітчизняного ринку фінансових послуг є необхідною 
умовою сталого економічного розвитку держави. Глобалізаційні процеси в фінансовій сфері 
характеризуються посиленням взаємозалежності та взаємовпливу країн у сфері фінансових 
відносин, зростанням ролі міжнародних кредитних відносин, міжнародного руху капіталів, 
а також джерел надходження доходів і розміщення активів в інших країнах.  

Оцінка позиції України у світових рейтингах, які характеризують її фінансовий стан, 
інвестиційний потенціал є не досить втішною, адже країна займає доволі низькі позиції. 
Проте, ситуація не є критичною і спостерігається позитивна динаміка. Зокрема, у рейтингу 
інвестиційної привабливості країн світу International Business Compass Україна в рейтингу 
розташовується на 89 місці і входить до переліку країн, що показали найкраще зростання за 
рік, нарівні з Білоруссю і Латвією [2]. 

Незважаючи на це, основною проблемою для фінансового ринку України все ж 
залишається залучення зовнішніх коштів, які збільшують суму державного боргу країни. 
Спостерігається негативна тенденція, оскільки Україна має все більші зобов’язання перед 
МВФ та іншими установами, проте виплати за кредитами здійснюються у незначних сумах.  

Таким чином, фінансова система України як структурно, так і функціонально вимагає 
значної перебудови, що обумовлене глобалізаційними процесами, які відбуваються у 
світі та в національних фінансових системах. Процеси перебудови, а також комплекс 
заходів, що необхідні для цього, як правило, визначаються за допомогою терміну 
«реструктуризація» [3, с. 137]. 

Основними шляхами реструктуризації фінансової сфери України, які визначені Планом 
законодавчого забезпечення реформ та комплексної програми розвитку фінансового 
сектору України до 2020 року можуть стати: 

– впровадження монетарної політики на основі інфляційного таргетування;  
– забезпечення режиму гнучкого валютного курсу;  
– зниження вартості грошей в країні;  
– відновлення кредитування економіки;  
– модернізація системи регулювання та нагляду;  
– підвищення прозорості та стабільності фінансових ринків;  
– забезпечення динамічного розвитку інструментів та інфраструктури фінансових ринків;  
– забезпечення інституційної незалежності регуляторів;  
– впровадження новітніх ІТ-технологій;  
– стимулювання розвитку фінансової грамотності споживачів та інвесторів 

фінансового ринку;  
– підвищення стандартів захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку [4].  
Суттєвою інновацією в структурній перебудові ринку фінансових послуг повинен стати 

активний розвиток електронних фінансових послуг: інтернет-банкінг, інтернет-трейдинг, 
інтернет-страхування. Цей напрям має ряд суттєвих переваг у порівнянні з традиційними 
моделями ведення бізнесу і дозволяє отримати додаткові конкурентні переваги на 
фінансовому ринку.  

СЕКЦІЯ 6 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І  

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

SECTION 6 
WORLD AGRICULTURE AND  

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 
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Принципові підходи до реструктуризації фінансової системи в контексті глобалізації 
включають в себе поетапний аналіз поточного стану фінансової системи України та 
перевірку гіпотези про необхідність її реструктуризації, вивчення прогресивного досвіду 
організації фінансових систем розвиненими країнами світу, на базі чого визначаються 
елементи фінансової системи, що вимагають реструктуризації.  

Таким чином, запропоновані підходи з реструктуризації фінансової системи України 
дозволять не лише оптимізувати фінансові відносини в країні, але і забезпечать її 
конкурентоздатність на міжнародній арені в довгостроковій перспективі. Головними 
факторами, що визначають напрямки майбутнього розвитку світової фінансової системи, є 
глобалізація та подолання наслідків світової фінансової кризи. 
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МОДЕЛІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТНК 
 

Як свідчить практика, світове господарство та окремі національні господарства не 
можуть ефективно функціонувати без переливу капіталу в міжнародному масштабі і його 
активного використання. Це – об’єктивна необхідність і одна з найважливіших 
відмінностей сучасного світового господарства і міжнародних економічних відносин. 

Зарубіжні інвестиції відіграють велику роль в економічному розвитку будь-якої 
держави незалежно від рівня його економічного розвитку – будь то промислово розвинена 
або найменш розвинена країна. Важливість прямих зарубіжних інвестицій (ПЗІ) значно 
зросла в 80 – 90-і рр., коли інвестиції стали розглядатися в якості одного з основних засобів 
інтеграції національної економіки у світове господарство на основі перенесення 
виробничих потужностей, переведення капіталу, передачі технології, управлінського 
досвіду і навичок, інновацій в приймаючу країну, нерідко в більшу економіку (щоб досягти 
так званого «ефекту масштабу»).Іноземні інвестиції сприяють економічному росту 
приймаючої економіки на основі ефективнішого використання національних ресурсів.  

Можна виділити два каналу ефективності: вихід зарубіжних фірм на національний 
ринок веде до заміщення або витіснення менш ефективних національних компаній, що 
призводить до перерозподілу внутрішніх ресурсів між більш і менш рентабельними 
компаніями і сприяє зростанню середнього рівня продуктивності праці і середніх доходів на 
душу в приймаючій країні [1]. 

На світовій економічній арені, крім традиційних національних економік, десятків 
економічних угруповань і регіональних об’єднань, в силу об’єктивних причин, пов’язаних 
зі надефективними і інноваційним розвитком промисловості, сільського господарства, 
енергетики, транспорту і зв’язку, з’явилися нові сильні гравці – транснаціональні 
корпорації – ТНК. Величезну роль в справі привнесення ПІІ, особливо, в економіку 
слаборозвинених країн у вигляді фінансової і технологічної допомоги відіграють ТНК. 
Особа багатьох провідних секторів сучасної глобальної економіки багато в чому визначає 
сотня найбільших ТНК, серед яких: «Роял Датч Шелл груп», «Дженерал електрик», «Форд 

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/16_2018/04.pdf
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/16_2018/04.pdf
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=144792&cat_id=3860
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мотор компанії», «Тойота мотор корпорейшн», «Брітіш петролеум компанії», «Екссон 
Мобіл корпорейшн», «Водафон груп» «Сіменс», «Електрісіте де Франс», «Сітіком груп», 
«Самсунг електронікс», «Кока-кола»,«Крафт», «Кедбері», «Марс», «Макдональдс», 
«Нестле», «Сімі Дарбі Берхад »(Малайзія),« Доун Фуд компанії та ін. [2, с. 24]. 

При прийнятті спільних економічних рішень національні уряду, особливо малих країн, 
змушені орієнтуватися на вимоги за все об’єднання, які часто диктуються інтересами 
провідних країн і ТНК, а не інтересами власних компаній і громадян. Лібералізація залишає 
в руках національних урядів все  менше важелів впливу на свою національну економіку, а 
звільнене простір, на шкоду вітчизняним компаніям, заповнюється іноземними 
виробниками, фінансовими групами і банками. Цей процес особливо яскраво проявився в 
період економічного кризи 2008 – 2011 років, поставивши під сумнів ефективність 
економічної політики, що проводиться ЄС. Країни-учасниці Євросоюзу - Греція, Іспанія, 
Португалія, Ірландія, а останнім часом і Італія продовжують випробовувати жахливі 
труднощі в своїй економіці балансуючи на грані дефолту. Вищенаведені факти дозволяють 
говорити про те, що значення національних економік буде і далі слабшати, в основному за 
рахунок малих, а потім, очевидно, і середніх країн. 

Зарубіжні інвестори не отримують економічних переваг від зростання продуктивності 
праці в формі більшої прибутку на відміну від резидентів приймаючої країни, які 
мають більш високий середній рівень доходів за рахунок припливу прямих 
іноземних інвестицій [3, с. 447]. 

Головною рисою ТНК є розміщення прямих інвестицій. Моделі прямих інвестицій, 
розроблених в рамках концепції ТНК: 

1. Модель монополістичних переваг (С. Хаймер, П. П. Киндлебергер, Р. Е. Кейвз). 
Основна ідея: іноземний інвестор знаходиться в менш сприятливої ситуації в порівнянні з 
місцевим: він гірше знає ринок країни і «правила гри» на ньому, у нього немає тут зв’язків, 
він несе додаткові транспортні витрати і більше страждає від ризиків. Тому йому потрібні 
додаткові, так звані монополістичні переваги перед місцевим конкурентом, за рахунок яких 
він міг би отримати більш високий прибуток. 

2. Модель життєвого циклу продукції (циклу життя продукту). Розроблено Р. Верноном 
на базі теорії зростання фірми. Існує 4 стадії циклу життя нового продукту: впровадження 
на ринок, зростання продажів, зрілість, спад продажів. 

3. Модель інтерналізації (П. Баклі, М. Кессон, А. Рагмен, Дж. Даннінг) спирається на 
ідею Р. Коуза. Суть даної концепції в тому, що значна частина формально міжнародних 
операцій є фактично внутріфірмовими операціями між підрозділами великих господарських 
комплексів, званих ТНК. 

4. Марксістская модель базується на постулаті надлишкового капіталу. Організації, які 
здійснюють вивезення прямих інвестицій найбільш конкуренти перед місцевими фірмами 
з – за своєї виробничої, технологічної та фінансової потужності. 

5. Еклектіческая модель (Дж. Даннінг). За цією моделлю фірма починає 
виробництво товарів і послуг за кордоном (тобто здійснює прямі інвестиції) тому, що 
одночасно збігаються три передумови: 1) фірма має переваги в порівнянні з іншими 
фірмами в цій закордонній країні (специфічні переваги власника); 2) фірма може 
використовувати за кордоном деякі виробничі ресурси більш ефективно, ніж у себе вдома, 
наприклад, через дешевизну місцевих ресурсів, великих розмірів місцевих ринків, 
чудовою місцевої інфраструктури, в тому числі збутової (переваги місця розміщення 
прямих інвестицій); 3) фірмі вигідніше використовувати всі ці переваги самої на місці, 
а не реалізовувати їх там через експорт товарів або експорт знань іншим фірмам (переваги 
інтернаціоналізації) [4, с. 309]. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 
УКРАЇНИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

 

Враховуючи передбачений стратегією «Україна – 2020 р.» міжнародний вектор 
розвитку України, слід звернути увагу на сьогоднішній стан економіки країни в цілому та 
особливо на теперішній стан та перспективи подальшого розвитку міжнародних 
економічних зв’язків зокрема [1, с. 18]. Слід зазначити, що в розгляді цього питання 
необхідно враховувати умови в яких перебуває Україна на сьогоднішній день: економічна 
криза, військові дії на сході країни а також тимчасові втрати значних промислово 
розвинених територій Донбасу та Автономну республіку Крим, що призвело до значного 
зниження обсягів експортно–імпортних операцій з країнами світу в цілому та країнами 
Європейського союзу, як з стратегічним партнером, зокрема. Так в результаті аналізу 
статистичних даних встановлено що значне падіння було допущено в 2015 році в 
порівнянні з 2013 та 2014 роками. Так за 2015 рік обсяг зовнішньої торгівлі товарами та 
послугами склав 90903,2 млн. дол. США проти 162062,8 млн. дол. США за 2013 рік та 
126224,3 млн. дол. США у 2014 році відповідно. 

Разом з тим, відповідно до даних Державної статистичної служби України, за період з 
січня по жовтень 2018 рік Україною досягнуто значного сталого зростання обсягу 
зовнішньо–економічних зв’язків, в тому числі і в частині товарообігу [2]. Аналіз 
статистичних даних свідчать, що простежується позитивна тенденція зростання експорту не 
лише сировини, а і промислової високотехнологічної продукції, але слід зазначити, що доля 
імпорту, як і раніше, значно перевищує долю експорту (табл. 1). 

Таблиця 1 
Товарна структура зовнішньої торгівлі у січні – жовтні 2018 року 

Назва товарів 

Експорт Імпорт 

тис. дол. 
CША 

у % до січня-
жовтня 2017 

у % до 
загального 

обсягу 

тис.дол. 
США 

у % до січня-
жовтня 2017 

у % до 
загального 

обсягу 
1 2 3 4 5 6 7 

Усього 38797836,5 110,3 100,0 46747601,6 117,0 100,0 
у тому числі       
Живі тварини; продукти 
тваринного походження 

995336,7 112,0 2,6 728443,4 130,2 1,6 

Продукти рослинного 
походження 

7680691,3 102,9 19,8 1197277,6 114,1 2,6 

Зерновi культури 5571226,3 103,5 14,4 154943,1 110,8 0,3 
Насіння і плоди олійних 
рослин 

1566869,5 99,9 4,0 338219,8 113,1 0,7 

Жири та олії тваринного або 
рослинного походження 

3637737,5 93,2 9,4 226945,6 104,9 0,5 

Готові харчові продукти 2357512,0 103,5 6,1 1872157,6 123,9 4,0 
Мінеральнi продукти 3577353,3 107,8 9,2 11655499,3 116,2 24,9 
Продукцiя хiмiчної та 
пов’язаних з нею галузей 
промисловості 

1519629,4 115,1 3,9 5867554,5 110,3 12,6 

Полімерні матеріали, 
пластмаси та вироби з них 

606924,6 135,1 1,6 2975243,7 110,6 6,4 

Шкури необроблені, шкіра 
вичинена 

135616,3 114,8 0,3 241851,6 116,3 0,5 

Деревина і вироби з деревини 1278676,9 127,8 3,3 254641,8 124,8 0,5 
Маса з деревини або інших 
волокнистих целюлозних 
матеріалів 

465823,6 107,5 1,2 902882,1 116,3 1,9 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права» 
 

 

16 

 

Продовж. табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Текстильні матеріали та 
текстильні вироби 

700462,3 112,9 1,8 1665973,7 116,1 3,6 

Взуття, головнi убори, 
парасольки 

176334,3 117,5 0,5 313419,9 135,4 0,7 

Вироби з каменю, гiпсу, 
цементу 

344475,7 113,2 0,9 646204,9 119,7 1,4 

Перли або культивовані, 
дорогоцінне або 
напівдорогоцінне каміння 

38076,1 42,0 0,1 60368,9 141,8 0,1 

Недорогоцінні метали та 
вироби з них 

9923215,5 122,7 25,6 2979463,2 120,7 6,4 

Засоби транспорту, літальні 
апарати, плавучі засоби 

547591,0 106,8 1,4 3718062,1 107,9 8,0 

Прилади та апарати оптичні, 
фотографічні 

117981,0 99,1 0,3 701733,7 125,8 1,5 

Рiзнi промислові товари 686970,5 117,5 1,8 699691,9 123,9 1,5 
меблi 521258,5 118,2 1,3 260889,3 132,6 0,6 
Твори мистецтва 777,4 428,5 0,0 1618,5 360,7 0,0 
Товари, придбані в портах 5243,1 137,8 0,0 314038,6 211,3 0,7 

Джерело: дані Держкомстату України 

 
Слід зазначити, що разом із зростанням обсягів експортно-імпортних операцій, імпорт в 

Україну в останні роки хронічно випереджає експорт, а їх різниця сягає часом 8% ВВП [3]. 
Таке співвідношення свідчать про недостатній розвиток галузей економіки України, що 
тягне за собою низький рівень виробництва яке має низьку конкурентоспроможність. Для 
виправлення цієї ситуації в останні роки в Україні було вжито низку комплексних реформ 
направлених на зміну політичного вектору розвитку держави спрямований на 
децентралізацію, що дозволяє регіонам проводити більш гнучку економічну політику, 
зближення з країнами Європейського союзу, дали змогу бізнесу налагоджувати нові та 
розвивати існуючі зовнішньо – економічні зв’язки. Крім того зміни в політиці держави 
щодо валютного регулювання підсилить таку тенденцію. 

Результати реформ проведених в економіці, суспільно-політичній сфері мають глибокий 
і системний характер і тому водночас суттєвих результатів очікувати не слід, але як 
результат можна відзначати позитивні тенденції як в економіці в цілому так і в сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. 
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ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
 

Україна у системі світового господарства значною мірою залежить від кількісної та 
якісної характеристики її експорту. Чим вища експортна квота, тим інтенсивніші 
зовнішньоекономічні зв’язки країни. 

Ресурсний підхід до концепції виробничого потенціалу набув широкого 
розповсюдження серед дослідників. Нині найбільш чітко виокремлюють дві ресурсні 
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позиції. Згідно з першою виробничий потенціал являє собою сукупність ресурсів без 
урахування їх взаємозв’язків та участі у виробництва Так, А. І. Абалкін [1] вважає, що 
потенціал - це характеристика ресурсів, яка має узагальнені та збірні ознаки. Особливість 
другої «ресурсної» позиції полягає в тому, що виробничий потенціал визначається як 
сукупність ресурсів, що здатні виготовляти певну кількість матеріальних благ. 

Для того щоб суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності був здатен залишатися у 
міжнародних економічних зв’язках та функціонував на зарубіжних ринках на основі 
рівноправних засад, йому необхідно постійно і цілеспрямовано економічно зростати, 
впроваджувати передові досягнення науково-технічного прогресу, застосовувати 
найефективніші, найсучасніші засоби та заходи маркетингу, менеджменту. 

Отже, дослідження експортного потенціалу, визначення його економічного змісту не 
повинно здійснюватись у статичному контексті. Експортний потенціал не є сталою 
величиною, це динамічне сполучення елементів, які мають ознаки взаємообумовлення, 
розвиваються, відтворюють нові можливості в діяльності суб’єкта зовнішньоекономічної 
діяльності у світовому економічному просторі. 

У сучасній економіці, яка все більше підпорядковується глобалізації, ні одна країна 
світу не здатна підтримувати зростання чи досягти розвитку без активної участі у світовій 
торгівлі. Усі країни потребують експорту, щоб підтримувати відповідний рівень життя та 
уникати бідності. 

Першочергово йдеться про зростання частки країни у світовому експорті, в подальшому 
найважливішими завданнями стають диверсифікація експортного портфеля країни, 
збереження високих темпів зростання експорту та підвищення ступеня його 
технологічності, розширення здатності національних компаній конкурувати на міжна-
родних ринках та отримувати від цього зростаючі доходи. 
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ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ НА РОЗВИТОК 
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Виклики сьогодення на ринку готeльнo-рeстoранних послуг вимaгають aктивного 
впроваджeння сучaсних інновaційних тeхнологій, полiпшeння якостi обслугoвувaння на 
висoкoму рiвні та рiзноманiтності надaння послуг з метoю залучeння бiльшoї кiлькoсті 
клiєнтів та підвищeння конкурeнтоспроможності.  

Мiжнародний досвiд свiдчить, що шлях тaких змiн обрaли успiшні зaклади гoтeльно-
рeстoранного бiзнeсу, які готові до впроваджeння  іннoвацiй та нoвоввeдень. Для 
вітчизняних підприємств характeрною є низька інноваційна активність, що пов’язано з 
високою вартістю іннoваційних розрoбок та відсутністю адaптaції підприємств до ситуaції в 
Укрaїні.  

Позитивна  динаміка світової індустрії гостинності дає можливість прогнозувати 
збільшення її питомої ваги в обсязі світового експорту найближчим часом. Цe спoнукає 
пiдприємства готeльно-рeсторанного бізнeсу розрoбляти новi стратeгії та впровaджувати їх, 
викoристовуючи сучaсні інновaційні тeхнології, якi перeдбачають ефeктивне упрaвління 
інформaційними рeсурсами в умовaх глобaлізації свiтового гoсподарства. Саме тому 
готельно-ресторанний бізнес за останнє десятиліття зазнав суттєвих змін і основними 
тенденцiями йoго рoзвитку стaли: утвoрення ланцюгiв, пoглиблення спецiалізації закладiв, 
розвитoк мережi малих підприємств, ввeдення комп’ютерних технологій, орієнтацiя на 
екологічність тощо [1, с. 293]. 

В Україні станoм нa 01.01.2017 року 78 % інвестицій туристичної галузі припадає на 
рoзвиток готельного бізнесу і лише 14 % – нa рoзвиток рестoранів. Основними 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права» 
 

 

18 

 

конкурентами для великих підприємств гoтельного бiзнесу зa остaнні рoки стали фiзичні 
осoби – суб’єкти  пiдприємницької дiяльності, якi пропoнують пoвний спeктр готeльних 
пoслуг в мініготелях чи приватних квартирах і будинках. Вартість таких послуг значно 
нижча, що приваблює клієнтів. Динаміка ресторанних закладів за останні роки свідчить про 
те, що сьогодні перше місце у розвитку належить закладам швидкого харчування, темпи 
зростання яких складають 326,8 %, друге місце займають ресторани із ростом 134,6 %, 
третіми стали кафе із показником 121,2% і на четвертому місці бари, показник росту яких 
сягає 104,9 % і останніми є їдальні із показником 75,3 %. Найбільш популярними сьогодні є 
заклади середнього цінового сегменту, де чек сягає 100 – 150 грн з особи, а тому за 2017 рік 
їх частка становить більш як 50 %, а частка закладів дешевого сегменту склала лише 
близько 30 % [2]. Протягом 2017 року досить популярними стали заклади заміського типу, 
особливо активною є відвідуваність їх у літній період. Також користуються популярністю 
чайні і кавові клуби разом із закладами продажу кондитерських виробів, середня вартість 
чеку такого закладу не перевищує 25 – 50 грн., а тому варто було б створити мережі 
брендових закладів із певними особливостями виробництва власної продукції. Ще однією 
новинкою в Україні стало відкриття «інтелектуальних кафе» на базі книжкових магазинів, 
де є можливість не лише похарчуватися, а й почитати. 

Світова практика свідчить про розвиненість готельно-ресторанного ринку Західної 
Європи та США, які за останні десять років суттєво змінилися, а тому варто звернути увагу 
на ряд перетворень в цій сфері. Найбільш успішним прикладом є система категоризації 
«Hotelstars Union», що була прийнята членами асоціації «HOTREC»  і у 2018 році діє  у 
17 країнах Європи. Ряд країн, таких як  Франція, Ірландія, Італія та Польща наглядають за 
цією системою, а Туреччина і країни ЦентральноСхідної Азії та Південної Америки останнім 
часом виявляють інтерес до неї, оскільки її критерії підлягають постійним перевіркам та 
змінам, що відповідають очікуванням клієнтів [3, с. 13]. 

Сьогодні мaйже всi готельні та ресторанні підприємства використовують електронні 
системи управління, що дає можливість на відстані спілкуватися з клієнтом, надавати повну 
інформацію про себе та мати зворотній зв’язок, а також надавати додаткові послуги. Не 
менш важливими в гoтельно-рестoранному бiзнесі  є багатoфункціональні систeми бeзпеки, 
що включають елементи захисту, починаючи з охoронної сигналiзації i закінчуючи збором і 
обробкою інформацiї. Однією із тaких є систeма Enterprise Building Integration (EBI), 
пoкликана забeзпечити комфoртне бeзпечне сeредовище для гостeй і пeрсоналу готeлю. 
Важливими є екотехнології, що передбачають встановлення сонячних панелей на даху, 
вітряних генераторів, меблів, виготовлених із вторсировини, систeми збoру дощoвої вoди 
для технічних цілей тощо. Прикладом такого екоготелю може бути Innovation Hotel, щo 
нaлежить до IHG. 

Актуальними сьогодні є технологічні інновації, які часто викoристовуються в 
рестoранах. Насамперед це планшети, які замінили меню і дали змогу економити час 
обслугoвування клiєнтів. Прижилась такoж інновація QR-кодів, що дозволяє прочитати всю 
iнформацію прo рестoран, мeню тa aкції. Привабливими є ресторани, що застосовують 
новітні технології в кулінарії, орієнтуються на здорoве хaрчування та використовують нові 
види сировини. 

В індустрії гостинності сьогодні розширюється асортимент додаткових послуг і 
якщо раніше їх налічувалося біля десяти, то зараз ця цифра сягає близько шестидесяти (в  
німецьких готелях найвищої карегорії їх кількість сягає майже 300). Тому в готельно-
ресторанному бізнесі активно стали застосовувати аутсорсинг, що дозволяє супутні 
функції закладу передати зовнішнім виконавцям. Це дає можливість зекономити 
кошти і використати їх для основної діяльності, натомість отримавши якісні послуги за 
рaхунок вузькoї спецiалізації аутсорсера. Важливим в рoзвитку гoтельно-рестoранного 
бiзнесу є залучення інвестиційних ресурсів, однак для цього необхідною умовоє є 
впрoвадження iнноваційної стратегії, що дасть змогу забезпечити конкурентоспроможність 
закладу в майбутньому.  

Наразі існуюча галузь гостинності в Україні ще не відповідає вимогам міжнародних 
стандартів, однак є досить перспективним напрямом за рахунок сприятливих умов і багатих 
рекреаційних ресурсів. А тому, враховуючи світовий досвід, можна визначити наступні 
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пріоритетні напрями в розвитку готельно-ресторанної індустрії: створювати національні та 
міжнародні ланцюги внаслідок глобалізації світового господарства; диверсифікувати 
послуги та концентруватися на потребaх і запитaх клiєнтів, персоніфікувати 
обслугoвування; пoглиблювати кoнцептуалізацію та спеціалiзацію об’єктiв гoтельного-
рестoранного бізнесу; впроваджувати новітні інформаційні комп’ютерні технології на 
пiдприємствах. Для ефективної роботи закладів готельно-ресторанного бізнесу потрібно  
впровaджувати aвтоматизовані інформaційні систeми упрaвлiння, що дaсть змoгу 
рeалізувати прогрaми ресурсoзбeреження та енeргoзбереження, пiдвищувати квaліфiкацію 
oбслугoвуючого пeрсoналу та прoдуктивнiсть йогo прaцi, покрaщувaти якiсть викoнувaних 
рoбіт і пoслуг, скорoчувати чaс нaдання пoслуг, пiдвищувати якiсть oбслугoвування гoстeй. 
Оснoвною мeтoю рoзвитку гoтельно-рестoранного бізнeсу мaє стaти пoшук нoвих шляхiв, 
якi зaбeзпечувaли б прoгрeс дaнoї гaлузi на довгoстроковий період. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ОСОБЕННОСТИ СМАРТ-ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Ключевыми характеристиками развития мировой экономики после глобального 
финансового кризиса 2008 – 2009 гг. является «смарт (умное) – развитие» (англ. smart 
growth), которое базируется на знаниях и инновациях [1; 2], и его ведущее звено – «смарт-
промышленность» (англ. smart industry). Следует сказать, что развитие смарт-индустрии 
основано на знаниях и инновациях, использовании возможностей информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), обусловивших развитие киберфизических 
(«Интернета вещей», англ. Internet of Things, IoT) и киберпроизодственных систем 
(«Промышленный интернет вещей»», англ. Industrial Internet of Things, IIoT), 
социальной инклюзивности и экологической ответственности. И именно это является 
ключевым решением этих насущных проблем. В течение последних столетий 
индустриализация была и остается главной движущей силой научно-технического 
прогресса, повышения производительности труда и создание высококачественных рабочих 
мест в мире. Поэтому ее значение для ускорения социально-экономического развития, 
ресурсосбережения и улучшения состояния природной среды на основе использования 
новых возможностей ИКТ и IoT, повышения доходов населения и сокращения бедности, 
особенно в развивающихся странах, и в странах с переходной экономикой, в т. ч., в 
Украине, невозможно переоценить. 

Первичное звено смарт-промышленности – смарт-предприятие – характеризуется 
возможностью с помощью IIoT отслеживать и контролировать функционирование орудий 
производства и производственный персонал, а также использовать данные, собираемые, для 
повышения производительности труда, совершенствования технологических процессов и 
качества продукции (рис. 1). 

В технико-технологическом отношении смарт-промышленность интегрирует 
достижения в области физических устройств с достижениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий, результатом чего является формирование 
киберфизических производственных систем – взаимодействующих интеллектуальных 
сетей физических компонентов (машин, оборудования, датчиков, актуаторов) и 
вычислительных алгоритмов.  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Рис. 1. Типовая схема смарт-предприятия на базе IIoT 
Источник: составлено на основе [3; 4] 

 
Смарт-предприятие может рассматриваться с точки зрения взаимодействия аппаратных 

средств, первичных данных, программного обеспечения, искусственного и человеческого 
интеллекта. Практическая реализация такого взаимодействия связана с обработкой в 
режиме реального времени больших объемов информации – так называемых «больших 
данных» (англ. big data) [1], которые представляют собой новое поколение технологий и 
архитектур. «Большие данные» предназначены для получения экономической выгоды от 
очень больших объемов широкого спектра информации, с помощью ее высокоскоростного 
захвата, поиска и/или анализа [4]. 

Однако смарт-промышленность – это гораздо больше, чем обособленные предприятия и 
продукты, которые в них создаются. В системе смарт-индустрии, промышленные 
предприятия взаимосвязаны с исследователями, разработчиками, поставщиками, 
дистрибьюторами, потребителями и т. д. через информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) (мобильный интернет, интернет вещей, облачные технологии). Благодаря 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ 

(удаленный мониторинг в режиме реального времени, анализ, 

моделирование, оптимизация и контроль производства) 
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этому формируются глобальные цифровые платформы для улучшения координации и 
повышения активности участия всех партнеров, как в отдельных цепях, так и в целых сетях 
создания стоимости. 

Главная идея, которая стоит за всеми этими сетевыми взаимодействиями, состоит 
в том, что обработка и анализ детальных данных, получаемых с помощью ИКТ в 
режиме реального времени о состоянии какого-либо процесса или продукта – от заказа 
и до потребления готовой продукции, позволяют обеспечить гибкость производства 
в ответ на изменения и вызовы внешней среды [1 – 4]. Все это, в свою очередь, 
сказывается на определении перспектив и эффективности функционирования смарт-
промышленности в мире. 
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СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

Економічний стан будь-якої країни світу багато в чому визначений обсягом та 
структурою її зовнішньоекономічних зв’язків [1, с. 15]. Високі темпи науково-технічного 
прогресу в другій половині ХХ століття призвели до того, що для світової торгівлі стало 
характерним залучення науково-технічних досягнень в свій товарообіг, що спричинило 
активізацію обміну технологіями.  

Міжнародне науково-технічне співробітництво – це сукупність взаємовідносин 
науково-технічного, виробничого, валютно-фінансового та правового характеру, які 
ґрунтуються на обміні результатами наукових досліджень, технологічних розробок, 
найсучаснішому технологічному досвіді тощо [2, с. 105]. 

Міжнародні науково-технічні зв’язки складають основу розвитку одного з 
найважливіших сегментів світового ринку – ринок інформації та знань. Пріоритетними 
напрямами розвитку науково-технічного співробітництва є: автоматизація та роботизація 
виробничих процесів, надійне використання атомної енергії, розширення практичного 
використання біотехнології та генної інженерії, космічні дослідження. 

Формами прояву міжнародного науково-технічного співробітництва є: 
1. Обмін загальною науково-технічною інформацією. 
2. Укладання і реалізація контрактних угод щодо проведення НДДКР контрагентом з 

подальшим переданням всієї інформації та права розпорядження результатами розробок 
замовнику (зокрема, права оформлення патенту і ліцензії на виробництво). 

3. Спільне виконання на основі прямих зв’язків партнерами з різних країн 
коопераційних НДДКР щодо конкретного винаходу з подальшим спільним володінням 
патентом і правом надання ліцензій (чи, що буває значно рідше, – роздільним). 

4. Реалізація міжнародних (за участю кількох країн або фірм) науково-технічних 
програм із розроблення важливих спеціальних проблем (наприклад, телекомунікаційна 
технологія чи біотехнологія) на основі спеціалізації та кооперації НДДКР. 

5. Виконання міжнародних комплексних науково-технічних програм [3, с. 96]. 
Разом із застосуванням цих основних форм науково-технічне співробітництво 

здійснюється також шляхом виконання наукових і технічних досліджень на 
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замовлення, надання технічної допомоги і послуг науково-технічного характеру, навчання і 
стажування фахівців. 

Список літератури 
1. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 

446 с. 
2. Можайкіна Н. В. Конспект лекцій з курсу «Міжнародні економічні відносини» (для студентів 3 курсу 

денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Н. В. Можайкіна; Харк. 
нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 152 с. 

3. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.В. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. – Київ : 
Знання-Прес, 2002.— 405 с. 

 
 
УДК [338.48 : 341.23]:[504:379.85] 

Фомічева Т. Є. 
аспірант кафедри екологічної економіки, 

Національний лісотехнічний університет України 
Науковий керівник: 

Дубовіч І. А. 
кандидат географічних наук, 

доцент кафедри екологічної економіки, 
Національний лісотехнічний університет України 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСКОРДОННОГО 
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ 

З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ 
 

За останні десятиріччя значення екологічного туризму на прикордонних 
територіях України та держав-сусідів Європейського Союзу (ЄС) постійно 
зростає. Екологічний туризм в прикордонних регіонах України є не лише формою 
організації відпочинку, але й екологічного виховання населення, джерелом поповнення 
місцевих бюджетів, сприятливою умовою для налагодження добросусідських 
взаємовідносин між суміжними державами. 

Можна переконливо стверджувати, що на прикордонних територіях України та держав-
сусідів ЄС екологічний туризм має великі перспективи і відіграє важливу роль для 
соціально-економічного розвитку та підвищення рівня добробуту населення в регіоні. 
Розвиток екологічного туризму в прикордонних регіонах України та сусідніх країн ЄС 
пов’язаний з привабливими перспективами перебудови економіки, що стимулює зростання 
інших галузей: транспорту, зв’язку, торгівлі, будівництва, сільського господарства, 
виробництва товарів широкого споживання тощо.  

У наш час розвиток екологічного туризму в прикордонних регіонах України і сусідніх 
держав ЄС мало досліджені. Тому на сучасному етапі розвитку економіки в прикордонних 
регіонах, дедалі більшої актуальності набуває необхідність формування системи методів 
економіко-правового регулювання екологічного туризму. Саме тому екологічний туризм 
прикордонних регіонів необхідно розглядати як сукупність соціальних, організаційних, 
економічних, правових та інших методів регулювання, за допомогою яких виконуються 
взаємопов’язані функції для забезпечення сталого розвитку туризму. Ці методи доцільно 
поділяти  за сферами застосування[5]: 

1. У соціальній сфері: сприяння працевлаштуванню сільських жителів у сфері 
екологічного туризму. 

2. В організаційній структурі: формування позитивного іміджу країни на міжнародному 
туристичному ринку, сприяння в просуванні туристичного продукту на внутрішній та 
світовий ринки, а також створення умов для ефективного використання туристичної 
інфраструктури. 

3. В економічній сфері: податкове регулювання, кредитування, субсидіювання та ін. 
4. У правовій сфері: вдосконалення нормативно-правової бази, розвиток методології 

ліцензування, стандартизації та сертифікації у сфері туризму. 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права» 
 

 

23 

 

5. У науково-освітній сфері: розвиток наукових досліджень екотуристичної діяльності, 
створення інформаційно-аналітичної бази та забезпечення підготовки професійних кадрів 
для екологічного туризму. 

Екологічний туризм спрямований, по-перше на збільшення потоку туристів, по-друге на 
розбудову інфраструктури для екологічно орієнтованих видів туризму. Екологічний туризм 
дає змогу розв’язати чимало існуючих соціально-економічних та правових проблем на 
прикордонному рівні України та держав-сусідів ЄС, зокрема: стимулювання реалізації 
сталого економічного розвитку; посилення конкурентоспроможності туристично-
рекреаційних послуг як однієї з найбільш перспективних галузей для працевлаштування, що 
сприяє підвищенню зайнятості населення, а також усуненню соціо-еколого-економічної 
напруженості у прилеглих до кордону областях тощо [2]. 

Екологічний туризм в прилеглих до кордону областях України та ЄС є одним з 
найбільш перспективних сфер для забезпечення робочих місць у цьому регіоні. Екологічний 
туризм сприяє уникненню багатьох негативних наслідків масового туризму, в основному, 
завдяки раціональному використанню природних та культурно-історичних туристичних 
ресурсів, а також вдосконаленню територіальної організації прикордонної інфраструктури 
та переобладнання кордону за світовими стандартами. Слід звернути увагу на те, що 
проблеми у сфері екологічного туризму потребують, насамперед, належного економіко-
правового регулювання.  

Оскільки прикордонні області України і сусідніх держав ЄС володіють достатніми 
екотуристичними ресурсами, то можна виокремити такі економіко-правові методи 
регулювання екологічного туризму: забезпечення умов кредитування, субсидіювання 
суб’єктів екологічного туризму, що створені в напрямі пропозиції туристичних послуг; 
пільгове оподаткування суб’єктів екологічного туризму, які здійснюють значний внесок у 
розвиток внутрішнього і в’їзного туризму; фінансування наукових досліджень щодо 
розроблення екологічних технологій ефективного використання туристично-рекреаційного 
потенціалу країни;бюджетне фінансування програм розвитку екологічного туризму; 
створення сприятливих умов для залучення інвестицій в екологічний туризм;  формування 
нормативної правової бази для розвитку екологічного туризму; пільгове оподаткування 
суб’єктів екологічного туризму;бюджетне фінансування програм розвитку екологічного 
туризму та ін. [5].  

З підвищенням значення екологічного туризму в економіці країни повинна 
збільшуватися участь держави в економіко-правовому регулюванні екотуристичної 
діяльності в прикордонних областях. В Україні ця система має здійснюватись 
в рамках організаційної структури, що включає три рівні: вищий, середній та 
початковий [1]. 

Економіко-правове регулювання екологічного туризму – це сукупність форм та методів 
цілеспрямованого впливу органів державної влади на діяльність господарюючих суб’єктів 
та ринкову кон’юнктуру з метою забезпечення його належних умов функціонування, 
реалізації державних соціально-економічних пріоритетів та вироблення відповідної 
концепції розвитку екологічного туризму в країні [2]. 

До основних нормативно-правових актів, що регулюють транскордонне 
співробітництво у сфері екологічного туризму в Україні належать  Закон України «Про 
транскордонне співробітництво» (від 24.06.2004 р.) [3], Закон України «Про туризм» (від 
15.09.1995 р.) [4] та ін. Варто зазначити, що  перераховані правові документи лише частково 
регулюють відносини у сфері розвитку екологічного туризму на загальних підставах 
розвитку туристичної діяльності.  

Таким чином, транскордонне економіко-правове співробітництво України з країнами 
ЄС в галузі екологічного туризму дає змогу розв’язати чимало існуючих соціально-
економічних та правових проблем на прикордонному рівні України та держав-сусідів ЄС 
при використанні правильних підходів та методів для розвитку екологічного туризму. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ 
БІОЛОГІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

 

Світовий ринок біологічних лікарських засобів є елементом товарного ринку із 
високими темпами зростання. Насамперед, це обумовлено особливістю біологічних 
лікарських засобів, як товару, попит на який щорічно зростає, незалежно від економічного 
розвитку держав світу.  

Стратегії національної безпеки багатьох сучасних держав передбачають охорону 
здоров’я нації і зміцнення системи охорони здоров’я як обов’язкові умови національної 
безпеки. Досягнення зазначених цілей насамперед передбачає: подовження тривалості 
життя населення; зниження інвалідності і смертності; вдосконалення профілактики і 
стандартів медичної допомоги; контроль за безпекою, якістю та ефективністю лікарських 
засобів [1, с. 6]. Серед перелічених цілей основним аспектом охорони здоров’я людини є 
забезпечення ефективними та якісними біологічними лікарськими засобами. 

Рада з прав людини ООН у своїй резолюції вказує на те, що доступ до лікарських 
засобів є одним з найважливіших умов поступового забезпечення повного здійснення права 
кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я [2]. Це 
означає, що правовий механізм ООН зобов’язує держав-членів забезпечити для своїх 
громадян недискримінаційний доступ до лікарських засобів та високу якість. 

Так, сучасними тенденціями розвитку світового ринку біологічних лікарських засобів є: 
1. Зростання витрат на науково-дослідні розробки. 
2. Біофармацевтичні компанії поступово починають витісняти традиційних виробників з 

таких сфер, як боротьба з надмірною масою тіла, астмою й алергією, серцево-судинними 
захворюваннями і атеросклерозом, онкологічними захворюваннями. 

3. Розробка нових біологічних лікарських засобів ведеться у таких вагомих сферах, як 
виготовлення вакцин, імунних сироваток, гормонів, ферментів. 

4. Зміщення економічного зростання із розвинених країн в країни, що розвиваються. 
5. Використання інноваційних методів, що сприяє підвищенню ефективності 

виробництва біологічних лікарських засобів. 
6. Зростання витрат біофармкомпаній на просування біологічних лікарських засобів на 

ринки держав світу. 
7. Посилення ролі правового регулювання ринку біологічних лікарських засобів. 
8. Об’єднання компаній для створення широкого спектру біологічних лікарських 

засобів, що дозволить оптимізувати структуру витрат та визначити напрями конкурентної 
політики. 

Основна ціль функціонування світового ринку біологічних лікарських засобів на 
сучасному етапі – створення системи, яка б забезпечувала доступ населення до безпечних 
біологічних лікарських засобів. 

Список літератури 
1. Маличенко В.С. Международно-правовые механизмы обеспечения безопасности обращения 

лекарственных средств: дис. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук: 12.00.10 / Владислав Сергеевич 
Маличенко. – М., 2015. – 196 с. 

2. Доступ до ліків у контексті права кожної людини на найвищий рівень фізичного та психічного 
здоров’я. Рада з прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: A/HRC/23/L.10/Rev.1.2013 
http://ap.ohchr.org/documents/R/HRC/d_res_dec/A_HRC_23_LlO_Revl.pdf. 

http://tourlib.net/zakon/pro_turyzm.htm
http://zakon0.rada.gov.ua/
http://www.academia.edu/
http://ap.ohchr.org/documents/R/HRC/d_res_dec/A_HRC_23_LlO_Revl.pdf


Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права» 
 

 

25 

 

 

УДК 005.3:332.053 
Белявцева В. В. 

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, 
бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, 

Харківський національний університет 
міського господарства ім. О. М. Бекетова 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ 
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ 

 

Найважливішою функцією управління на всіх рівнях ієрархії є об’єднання у єдине ціле, 
інтеграція всіх сторін і аспектів діяльності, в тому числі й на рівні підприємства та його 
окремих виробничих ділянок. Дослідження процесу організаційної інтеграції, вивчення 
управління як цілісного, комплексного й історично конкретного соціального явища на 
регіональному рівні потребує оновлення його методологічної бази.  

Вимоги суспільства щодо наукового поглиблення в реальність, щодо пошуку знань 
наближених до істини, мають велике стимулююче значення для розвитку досліджень у 
сфері методології, а тому цей процес активно відбувається і має уклін в сторону більш 
детального та спеціального конструювання системи методів та інструментів наукового 
забезпечення практичних програм соціально-економічного і науково-технічного розвитку. 

У сучасних філософсько-методологічних дослідженнях, направлених на розкриття 
процесів і механізмів розвитку, важливо сконцентрувати увагу на проблемах уточнення 
понятійного апарату, нової парадигми «економічного мислення», інтегрованого впливу 
різних управлінських структур і сил на розвиток економічної системи, зокрема регіону, 
адекватності методичного інструментарію складності і масштабу вирішуваної проблеми, 
застосування комбінаторики в технології управління розвитком, нового розуміння 
ефективності інвестицій як ступеню досягнення цілей. 

На наш погляд, методологія в сучасному світі розвитку наукових знань не встигає за 
трансформаційними змінами. Тобто, реальна економіка відчуває величезні труднощі через 
системні трансформації та змушена методом проб і помилок вибудовувати траєкторію свого 
розвитку. Глобальні економічні реформи жорстко ставлять питання про необхідність 
впорядкування і систематизації наукових знань про нові форми господарювання та їх 
економічні перспективи. Розглядаючи управління як феномен особливого виду діяльності, 
пропонуємо розуміти його як потрійну цілісність методології, яку складають: наука 
управління (знання), мистецтво управління (творчість) і механізм управління (жива 
практика). 

Незважаючи на те, що управлінська діяльність усе більш стає науково обґрунтованою 
завдяки розвитку теорії організації і управління, ця діяльність залишається також сферою 
творчості, мистецтва. Як і у всякій іншій сфері інтелектуальної і практичної діяльності 
людей, науковість управління і мистецтво управління не суперечать одне одному. 

Можна по-різному оцінювати роль, зміст та ступень впливу влади на господарську 
соціально-економічну систему суспільства, але ж безсумнівним являється той факт, що 
поведінка економічних суб’єктів суттєвою мірою формується під впливом системи влади, в 
межах якої вони функціонують і яка включає в себе контроль і координацію та вплив з боку 
існуючого середовища. 

Оскільки економіка пов’язує владу та її структури з конкретними економічними 
суб’єктами (бізнес-структурами, об’єднаннями), то взаємодії між ними регулюються з 
одного боку законодавством і примусом, з другого – настроями і поведінкою. Саме 
економічні відносини акумулюють в собі найвищу ступінь влади. Маємо на увазі владу 
власника, владу менеджменту, владу профспілок. Владу місцевих інституцій управління. 
владу держави, владу грошей тощо. Методологія об’єктом свого дослідження визначає 
підходи, розуміючи «підхід» як певну відмінну від інших позицій бачення проблеми і вибір 

СЕКЦІЯ 7 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 
SECTION 7 ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY 
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концептуальної моделі її вирішення. Складні системи, а тим більш різної природи, 
структурного устрою і функціональної специфіки, доцільно досліджувати з ракурсу різних 
підходів. Не ставлячи собі завдання ґрунтовної систематики цих підходів, надамо їх основні 
характеристики (табл. 1). 

Таблиця 1 
Підходи до дослідження проблем розвитку регіонів 

№ 

з/п 
Підхід Характеристика Сфера використання 

1 Цільовий 
Цільові орієнтири, строки, дерево 

цілей 

Завдання розвитку управління 

цілями 

2 Інституційний 
Законодавство, «правила гри», 

нормативи 

Закріплення або зміна відношень в 

економічній системі 

3 Ресурсний Увага на ресурсне забезпечення Управління потенціалом 

4 Стратегічний Пріоритет далекого горизонту 
Прогнозування, пошук сценаріїв 

розвитку 

5 Ситуаційний 
Діагностика стану системи, 

оперативні зміни 

Оцінка проблем, факторів впливу і 

можливостей 

6 Конструктивний Реальність заходів Практичність 

7 Проектний 
Розробка технологій у формі 

проектного виконання 
Використання інжинірингу 

8 Механістичний 
Дослідження з позицій жорстких 

зв’язків між елементами системи 
У випадках простих схем зв’язку 

9 Системний 
В основі: цілісність, виділення, 

внутрішня невизначеність 

Допускає максимум різновидів 

систем 

10 
Управлінсько-

технологічний 

Ієрархія, функції, оцінки рішення, 

корегування 
Управління діяльністю і розвитком 

11 Інфраструктурний 

Увага концентрується на функції 

обслуговування головних систем і 

процесів 

Розвиток територій 

12 Поведінковий 
Визначає активну позицію учасників 

взаємодій 
В основі людський фактор 

13 Еко (біо) системний 
Стійкість, адаптивні властивості, 

еволюційність змін 

В економічних дослідженнях в 

концепції сталого розвитку 

14 Процесний 
Операційна послідовність 

забезпечення змін 
Інжинірингове проектування 

Джерело: укладено автором 

 
Таким чином, в розвитку регіонів приймає участь складний механізм взаємодій 

ресурсів, а завдання управління розвитком полягає у використанні адекватних об’єкту, часу 
і рівню знань цілої системи різних інструментів. Головне – їх треба використовувати 
комбіновано, а краще системно. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

На сучасному етапі розвитку економічних відносин виникає зацікавленість до проблем 
кластеризації економіки, що пов’язано із позитивним досвідом створення кластерів у 
економіках розвинених країн світу. Стійка ефективність функціонування кластерних 
структур доводить зростання конкурентоспроможності економіки не тільки окремих 
регіонів, а й країни в цілому. Саме тому кластерний підхід нині є базовою складовою 
стратегій розвитку багатьох країн світової економіки. Хоча сьогодні в Україні порівняно 
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ефективно розвиваються і функціонують у різних регіонах та галузях близько 50 кластерів, 
варто зазначити, що більшість з них створено стихійно, без належного і необхідного 
економіко-організаційного обґрунтування. 

Дослідники в сфері кластеризації економіки О. В. Собкевич і А. В. Шевченко 
наводять такий перелік чинників, які ускладнюють впровадження кластерної моделі 
розвитку в Україні: відсутність довіри між органами державної влади і бізнесом, а 
також між окремими компаніями, небажання компаній розкривати та ділитися 
внутрішньою інформацією через можливість зловживань та виникнення залежності 
від потужніших партнерів; відсутність підтримки кластерних ініціатив з боку 
держави; слабкість кластерів через низький рівень конкуренції на внутрішньому 
ринку, відсутність «агресивних» постачальників та вимогливих споживачів; брак 
іноземних інвестицій та венчурного капіталу, які є важливим джерелом розвитку 
кластерів у розвинутих країнах; недосконалість законодавчої бази для функціонування 
кластерів, значні бюрократичні перешкоди для розвитку підприємництва; непослідовність у 
реалізації довгострокових стратегій у зв’язку з нестабільністю політичної ситуації; 
відсутність єдиної систематизованої інформаційної бази про існуючі та потенційні 
кластери, що перешкоджає створенню у суспільстві розуміння переваг кластерних 
об’єднань, а також цілісної картини про функціонування та результати діяльності вже 
існуючих кластерів в Україні [4]. 

Погоджуємось з думкою Л. В. Оболенцевої, яка до основних факторів, що стримують 
розвиток кластерних структур в Україні, відносить такі: 1) відсутність чіткого механізму 
формування кластерних утворень; 2) низька якість управління при формуванні кластерної 
моделі розвитку; 3) низький рівень розвитку територіальних інтегрованих систем; 
4) недостатній розвиток малого бізнесу; 5) слабкий рівень розвитку інфраструктури та 
організаційних умов; 6) низький рівень довіри між основними суб’єктами економічної 
діяльності; 7) низька якість бізнес-клімату; 8) відсутність культури інформаційної 
відкритості; 9) недовіра потенційних учасників кластера та формування недобросовісної 
конкуренції; 10) низька культура виробництва та відсутність досвіду управління на основі 
аутсорсингу; 11) сприйняття факторних умов у якості основної детермінанти успішності 
розвитку кластерів; 12) низький рівень розвитку асоціативних структур, які не 
справляються із завданнями розробки та просування пріоритетів і інтересів регіонального 
розвитку; 13) використання, у більшості випадків, лише інструментарію короткострокового 
прогнозування [2]. 

Ю. Є. Кирилов [1] на основі SWOT-аналізу виділив сильні і слабкі сторони, а також 
можливості і загрози розвитку кластерних структур в економіці України (табл. 1). 

Таблиця 1 
SWOT-аналіз розвитку кластерних структур в економіці України 

Strengths (сильні сторони) Weaknesses (слабкі сторони) 

1 2 

– розвиток процесу кластеризації в межах реалізації 

регіональних стратегій економічного та соціального 

розвитку; 

– наявність значного виробничого потенціалу 

вітчизняних підприємств, що мають незадіяні 

потужності; 

– наявність значного наукового та кадрового 

потенціалу, розгалуженої системи навчальних 

закладів та науково-дослідних установ; 

– вдале географічне розташування окремих регіонів 

та країни в цілому, геополітична складова; 

– здатність економічних суб’єктів якнайкраще 

розподілити свої певною мірою обмежені ресурси, 

досвід роботи в складних умовах, швидкість 

прийняття рішень. 

– відсутність досконалої законодавчої бази щодо 

кластеризації національної економіки; 

– недосконалість механізмів реалізації правових 

норм і правил відносно регіональних ініціатив; 

– недосконалість реальної державної підтримки й 

програм розвитку кластерних систем; 

– слабка зацікавленість у впровадженні реальних 

інновацій в економіку; 

– відсутність навичок та досвіду ефективного 

партнерства й нерозуміння їх необхідності для 

успішного розвитку у представників великого, 

середнього та малого бізнесу; 

– низький рівень інформованості щодо методології 

становлення об’єднань кластерного типу; 

– низька мотивація до спільних дій учасників 

кластерів. 
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Продовж. табл. 1 
1 2 

Opportunities (можливості) Threats (загрози) 

– створення значного синергетичного ефекту в 

економіці; 

– підвищення конкурентоспроможності учасників 

кластера завдяки впровадженню нових технологій; 

– зниження витрат і підвищення якості продукції за 

рахунок ефекту синергії й уніфікації підходів до 

якості, у логістиці, інжинірингу, інформаційних 

технологіях; 

– консолідоване лобіювання інтересів учасників 

кластера в органах влади; 

– зростання продуктивності, більша гнучкість та 

ефект великого масштабу; 

– підвищена сприйнятливість до можливостей 

інновації та високої спеціалізації; 

– розширений доступ до ринків збуту; 

– можливість більш ефективного та раціонального 

використання як наявних ресурсів, так і залучених 

інвестицій; 

– взаємне збагачення знаннями, ідеями, що сприяє 

нарощуванню інтелектуального потенціалу; 

– фінансова підтримка між членами кластера, 

формування єдиних фінансових ресурсів; 

– взаємодоповнюваність складових частин кластера 

завдяки реалізації спільних організаційно-

економічних заходів та проведення ефективного 

маркетингу. 

– ринкові кризи, стагнація економіки регіону 

(становлення повноцінного конкуренто-спроможного 

економічного кластера – складне й довготривале 

завдання для держави); 

– законодавчий та політичний ризики; 

– значний рівень адміністративного регуляторного 

впливу; 

– обмеження та перепони податкового і митного 

законодавства. 

Джерело: [1] 

 
І. В. Саух називає такі напрями реалізації кластерних ініціатив: 1) досконале вивчення 

світового досвіду організації та функціонування кластерів; 2) всебічно сприяти активізації 
міжнародних зв’язків вітчизняних кластерів з відповідними об’єднаннями країн, які 
накопичили досвід реалізації кластерних технологій та стратегії побудови мережевих 
утворень; 3) сформувати систему підготовки фахівців для роботи в умовах кластеризації 
економіки; 4) розробити дієву систему заходів підтримки формування та розвитку кластерів 
на основі довгострокової стійкої регіональної стратегії; 5) розробити та закріпити 
нормативно-правове та методичне забезпечення регламентації процесів формування і 
функціонування кластерів; 6) сформувати сприятливе ділове середовище для розвитку 
підприємництва з акцентом на співпрацю влади, бізнесу, науки, освіти й громадських 
організацій [3]. 

Сучасний стан вітчизняної економіки потребує нових методологічних підходів до 
підвищення конкурентоспроможності. Тому навіть з врахуванням низки зазначених 
проблем кластеризація є перспективним напрямком розвитку економіки України. Таким 
чином, створення і функціонування кластерів в Україні може стати ефективним 
інструментом зростання конкурентоспроможності як економіки, так і країни.  
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СОЦІО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Основні економіко-політичні процеси, які мають місце в Україні, не є лише результатом 
сучасного державного менеджменту, але й наслідком тривалих державотворчих процесів з 
початку 90-х років, а також, відповідних соціальних програм та психологічних прийомів, 
які діяли як у роки незалежності України, так і в час радянської доби та інших колоніальних 
періодів. Економіка – це наука, яка визначає закони господарювання і прямо залежить від 
способу мислення, світогляду, інтересів та потреб суспільства. В свою чергу мислення, 
світогляд та поведінка народу значною мірою залежить від рівня його добробуту. 
Економіко-соціальні та політичні процеси України призвели до поглиблення розриву між 
класом багатих та бідних, а середній клас практично став відсутнім. Про це свідчать обсяги 
субсидування населення України. Наприклад, 2016 – 2017 рр. близько 9-ти із 
15-ти мільйонів українських родин отримували субсидію, а це понад 60 % населення, тоді 
як у економічно розвинутих країнах частка субсидованого населення становить в 
середньому 5 %. Перевести пів країни у субсидуальну залежність – це у майбутньому – 
глибока соціальна, морально-етична та психологічна проблема суспільства, а також, це 
шлях проїдання коштів державного бюджету, а не шлях перспективного розвитку 
національної економіки. Така політика субсидування не стимулює у населення культури 
заощадження та економії ресурсів, є принижуючою і формує у половини населення України 
психологію «жебрака», а не самодостатньої особистості, реалізованого у житті фахівця, 
кваліфікованого і впевненого у собі професіонала, який із зацікавленням і з задоволенням 
працює у рідній країні за гідну заробітну плату, достатню для оплати житлово-комунальних 
послуг без жодних субсидій [1].  

Цікавими є дослідження О.Ф. Ванюшиної, які стосуються психології багатих і бідних 
людей. До багатих відносять тих людей, хто володіє максимальною кількістю грошей. 
Багатство виражається грошовою сумою, еквівалентною тому, чим володіє людина. Крім 
цього виділяють «старих» і «нових» багатих. «Старі» багаті накопичували свої багатства 
десятиліттями та століттями, передаючи їх з покоління в покоління. І в цей період 
формувались соціально-психологічні характеристики вищого класу. «Нові» багаті створили 
свій добробут за лічені роки, зазвичай, в результаті радикальних соціальних змін 
(революцій), і фактично, ставши багатими, не встигли набути відповідних вищому класу 
соціально-психологічних характеристик: високий рівень освіти та культури, етичних норм 
бізнес-поведінки тощо [2]. До «нових» багатих можна віднести більшість олігархів, 
урядовців, депутатів України. 

Бідними вважаються люди, які основну частину свого прибутку витрачають на своє 
фізіологічне відтворення: їжу, одяг, ліки, оплату комунальних послуг. Серед чинників, що 
обумовлюють бідність можна виокремити: економічні (падіння доходів населення, 
інфляція, низька заробітна плата, безробіття), соціальні (інвалідність, старість, еміграція 
зумовлена відсутністю соціальних гарантій, низька пенсія), демографічні (неповні сім’ї, 
сім’ї з високим навантаженням утриманців, молодь і покоління «45+» зі слабкими 
позиціями на ринку праці), політичні (розпад країни, військові конфлікти, вимушена 
міграція), регіонально-географічні (економічно депресивні регіони). На жаль, на даному 
етапі розвитку України кожен із зазначених чинників є актуальним. Також слід зазначити, 
що бідність може бути абсолютною та відносною. Абсолютна бідність – нестача ресурсів, 
що загрожує фізичному існуванню людини (нездатність задовільнити базові 
потреби). Відносна бідність – незабезпеченість особи предметами тривалого користування, 
споживчими товарами та послугами, стандартними для конкретного суспільства). Тому 
відносна бідність має порівняльний характер стосовно інших осіб. Слід зазначити, що бідні 
не є економічно самостійною категорією, адже не можуть забезпечити себе без допомоги 
держави у вигляді дотацій, субсидій, пільг. З одного боку, вони втрачають економічну 
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незалежність, але з іншого, не позбавляються конституційних прав, однак ними вони не 
можуть скористатися – маючи формальне право на медичне обслуговування чи освіту, 
реальний доступ до них є закритим [2]. 

Поняття бідності та багатства мають не лише економічну форму вираження, це свого 
роду спосіб мислення та стиль життя. Стереотипи світосприйняття та поведінки, 
які передаються від покоління до покоління як культурна норма. Для бідних 
характерна смиренність, невміння будувати своє майбутнє і фаталізм. Бідні покладаються 
на державну допомогу, що формує культуру залежності. Багаті ж, навпаки, мають 
впевненість у власних силах, що визначається якісною освітою, родинним практичним 
досвідом. Вони не бояться ризикувати, мислять глобально, ставлять перед собою високі цілі 
і покладаються на себе. 

Якщо аналізувати споживчі витрати домашніх господарств за цілями у 2016 році на 
продукти харчування та безалкогольні напої було витрачено 38,9 % надходжень, витрати на 
розваги, відпочинок та алкогольні напої в загальній сукупності перевищили 13 %, тоді як 
витрати на освіту мали найменше значення у питомій вазі витрат і становили 1,4 %. Значна 
частина населення (38,4 %) негативно ставиться до підприємницької діяльності та впевнені, 
що не будуть нею займатися. За умов незадовільної оплати праці найчастіше українці 
вказують, що шукатимуть додаткову (33,5 %) або іншу (18,8 %) роботу, 17,4 % 
намагатимуться знизити потреби. Лише 10,7 % вимагатимуть від керівництва підвищення 
зарплати. І лише 4,7 % громадян заявили, що намагатимуться заснувати власний 
бізнес. Отож, у психології громадян переважає прагнення перекласти відповідальність за 
свій добробут на інших, очікування допомоги від держави, терплячість і неризиковість 
переважають над ініціативою та бажанням займатись власною справою. Це також посилює 
залежність населення від соціальної допомоги з боку держави чи інших осіб. Матеріальний 
добробут значної частини населення України знаходиться у прямій залежності від доходів, 
не пов’язаних із підприємницькою діяльністю. Питома вага оплати праці у структурі 
доходів домашніх господарств не набагато перевищує сукупний дохід, отриманий від 
держави, родичів та інших осіб – 50,9 % порівняно з 38,5 % [3]. 

Пріоритетні цінності, якими керується українське суспільство у процесі 
підприємницької діяльності і які визначають моделі економічної поведінки, кардинально 
відрізняються від цінностей, які панують у розвинутих країнах. Наявність впливових 
родичів в українців має найвищу оцінку серед чинників успіху у бізнесі – 51,1 % проти 
12,9 % у розвинутих країнах; здатність обходити закон – 33,1 % проти 5,4 %; тоді як 
професійні здібності та інтелект цінуються на 30,3 % проти 56,4 %, якісна освіта – 25,8 % 
проти 49,3 %, а вміння розпоряджатися грошима – 14,4 % проти 23,9 % [3]. 

Погоджуємось із думкою Ванюшиної О.Ф. про те, що економічний рівень 
населення прямо пропорційний психологічній готовності брати відповідальність за себе і за 
державу. Переважна більшість бідних в державі робить її нездатною до розвитку на 
основі власних ресурсів. Безперспективними залишатимуться і спроби змінити 
психологічне ставлення до держави як до донора, без суттєвих зрушень в економічному 
благополуччі громадян. Для цього необхідно проводити не лише економічні реформи 
щодо структурних змін виробництва задля забезпечення росту ВВП та добробуту 
населення, але реалізовувати програми психологічного оздоровлення нації з метою 
подолання корупції та колоніального мислення, посилення засад господарського 
менталітету, інтелектуального та духовного розвитку суспільства, формування міцного 
середнього класу та класу «нових» багатих із високими якісними характеристиками їх 
світогляду та поведінки. Усе це в сукупності забезпечить умови для перезавантаження та 
успішного розвитку національної економіки України. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ: 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

 

Економічна система кожної держави  в умовах глобалізаційних процесів потребує 
розширення зовнішньоекономічних відносин та виходу на світові ринки. Відтак, виникає 
необхідність зміцнення  власних конкурентних позицій та забезпечення зростання 
конкурентоспроможності економіки. 

Адам Сміт, обґрунтовуючи відомий принцип «невидимої руки», наголошував, що 
конкретним механізмом, що змушує підприємців слідувати вказівкам «невидимої руки», є 
конкуренція [1]. Конкуренція має вирішальне значення для функціонування ринкової 
економіки. Конкурентоспроможність є формою прояву об’єктивної економічної категорії – 
конкуренції,  що значною мірою залежить від активізації зовнішньоекономічної діяльності. 

Ми притримуємось позиції, що конкурентоспроможність – це певний набір інституцій, 
політик і факторів, що визначають рівень продуктивності країни.  Один з основних 
показників, на основі якого на сьогоднішній день розраховується конкурентоспроможність 
країн був розроблений  Всесвітнім економічним форумом. З метою побудови рейтингу 
країн за показниками їх конкурентоспроможності застосовується система з триста 
вісімдесят одного показника, які організовані за групами економічного потенціалу країни, 
міждержавних економічних зв’язків, державне управління тощо [2]. 

Конкуренція – є певним змагання між товаровиробниками за найбільш привабливі 
сфери вкладення капіталу, ринки збуту, джерела сировинних ресурсів. Конкуренція 
зосереджує діяльність підприємств в сприятливому для всього суспільства напрямку та 
виступає фактором регулювання ринку.  

Крім регулювання ринку конкуренція забезпечує його нормальне функціонування 
також за допомогою низки функцій, а саме:  

– алокаційної, що полягає в концентрації ресурсів там, де вони можуть забезпечити 
максимальну віддачу, ринки сприяють урівноваженню пропозиції та попиту, а ціновий 
механізм впливає на найкраще використання ресурсів, продуктивні сили розміщуються 
найбільш рівномірно та ефективно; 

– координаційної – ринки координують попит та пропозицію, уможливлюючи їх зустріч 
за рахунок відповідної інфраструктури, наприклад, біржі, що сприяє більш точній оцінці 
ринкової ситуації, більш економному і раціональному використанню ресурсів, організації 
виробництва та встановленню своїх позицій на ринку. 

– адаптаційної – реалізується у зростанні пристосованості суб’єктів ринку до його 
мінливої кон’юнктури та інших чинників, зокрема: змін законодавства, податкової 
політики, національних традицій та інше; 

– розподільчої – відбувається розподіл соціального продукту за критерієм ступеня 
дефіцитності; 

– інноваційної – виявляється через стимулювання науково-технічного прогресу, 
організацію наукових досліджень та їх фінансуванням суб’єктами ринку; 

– контролююча – передбачає обмеження діяльності монопольних компаній.  
Порівняння ознак ринкової та адміністративної економіки було здійснено 

П. Самуельсоном, що віддав перевагу ринковому механізму, що здатний, на його думку, 
автоматично підтримувати економіку в стані рівноваги. Він зазначає, що ринкова економіка 
підпорядкована дії природних сил і вона є економікою суворого порядку. Однак на певному 
етапі стає необхідним втручання держави, яке має бути ефективним, стабільним і 
справедливим [3]. Така необхідність зумовлена виникненням монополій, нечесною 
конкуренцією, загостренням економічних і соціальних суперечностей. Тому, дії держави 
мають бути спрямовані проти монополізації економіки, на підтримку стабілізаційних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0
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заходів щодо пом’якшення ділового циклу, стримування безробіття та інфляції, 
стимулювання економічного зростання.  

Конкуренція як механізм взаємодії економічно відокремлених суб’єктів, що 
переслідують приватні інтереси, має дві сторони: боротьба – суперництво за обмежені 
ресурси та співробітництво (спільні проекти, єдині стандарти). Управління діяльністю 
щодо забезпечення конкурентного стилю господарювання підприємств слід здійснювати 
шляхом [4, с. 185]:  

– науково обґрунтованого прогнозування щодо можливостей появи тих чи інших 
результатів; 

– формування основних напрямів діяльності у відповідності з встановленими цілями 
розвитку;  

– розробки системи ресурсного забезпечення виробництва;  
– забезпечення виконання планових завдань з метою реалізації прийнятої стратегії 

розвитку;  
– розробки заходів, які стимулюють усіх учасників виробничої системи до виконання 

поставлених завдань;  
– узгодження дій працівників підприємства, тобто координація їхніх дій відповідно до 

плану діяльності;  
– виконання установлених планових завдань, які направлені на досягнення прийнятих 

цілей розвитку. 
В умовах глобалізованого середовища завданням кожної держави є досягнення високо 

рівня  конкурентоспроможності національної економіки, її секторів, галузей та окремих 
суб’єктів господарювання. 
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ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СТАН 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 

 

Податкова система є одним із найважливіших чинників системи державного 
управління, адже оподаткування є інструментом регулювання економіки країни. В умовах 
ринкових відносин саме податкова система значно впливає на стабільність фінансового 
стану суб’єктів господарювання. Сукупність усіх податкових платежів на рівні 
підприємства, галузі, регіону та країни загалом встановлює рівень податкового 
навантаження, який визначає і формує умови фінансово-економічного розвитку держави.  

Однак варто зазначити, що вплив податкових важелів на економіку потребує чіткої 
спланованості, системності та прогнозованості рішень. Потрібно враховувати, що надмірне 
податкове навантаження є негативним чинником державної податкової політики, яке 
відповідним чином впливає на розвиток національної економіки, стримує ділову активність 
суб’єктів господарювання, уповільнює зростання валового внутрішнього продукту є однією 
із причин виникнення кризових явищ у суспільстві. 

Сьогодні податкова система України не стимулює розвиток економіки, а навпаки, 
внаслідок надмірного податкового навантаження, відсутності стабільного законодавства 
зростає тінізація економіки та знижується рівень економічного розвитку країни. 
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Враховуючи різні чинники сучасного економічного стану країни,  податкову політику 
необхідно побудувати так, щоб, з одного боку, забезпечити виконання фіскальної функції 
податків, а з іншого – стимулювати активність підприємницької діяльності, зростання 
внутрішніх та зовнішніх інвестицій в економіку країни, підвищення 
конкурентоспроможності національних підприємств на світовому ринку.  

Сучасний економічний стан держави свідчить про необхідність вирішення питання 
оптимізації рівня додаткового навантаження. На сьогодні одним з головних аспектів, які 
стримують економічний розвиток країни, є досить високий рівень податкового 
навантаження, що гостро відчувається в межах сучасної нестабільної економічної ситуації: 
стрімке зростання обсягів тіньової економіки, посилення трудової міграції та пожвавлення 
соціального захисту населення. 

Податкове навантаження є результативним показником вмілого використання державою 
важелів для реалізації податкової політики. На сучасному етапі для України пошук методів 
обрахунку реального рівня податкового навантаження є одним з ключових моментів, адже 
рівень податкового навантаження в країні досяг критичної межі.  

Оптимізація рівня податкового навантаження є одним з вірогідних методів подолання 
економічної кризи, що дасть можливість, за умови використання наукового підходу до 
організації функціонування податкової політики держави,  обґрунтовано та системно 
використати податкові інструменти для врегулювання  економічного стану країни.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ 
 

В сучасних умовах ефективне функціонування економіки країни, прогнозування та 
планування її економічного та соціального розвитку, потребує застосування засобів та 
механізмів активного державного регулювання. Незважаючи на наявність саморегулюючих 
та регулюючих функцій внутрішнього ринку, прийнятого та діючого в країні нормативного-
правового забезпечення та механізмів його дотримання, вагомим для інтенсивного 
цілеспрямованого розвитку внутрішнього ринку та всіх його структурних сегментів є 
наявність та дія ефективного і збалансованого механізму державного регулювання 
внутрішнього ринку країни. 

Державне регулювання внутрішнього ринку є частиною загального механізму 
державного управління, що визначається провідними науковцями як єдина 
багатофункціональна та комплексна система. Так Г. Атаманчук  визначає механізм 
державного управління як інструмент реалізації функцій держави та її виконавчої 
влади [1, с. 151]. На думку В. Я. Малиновського, механізм державного управління – це 
сукупність засобів організації управлінських процесів та способів впливу на розвиток 
керованих об’єктів із використанням відповідних методів управління, для реалізації 
визначених цілей управління [2, с. 220 – 228]. В свою чергу, державне управління є 
інструментом реалізації економічної політики, водночас, економічна політика є основою 
державного регулювання економіки.  

Механізм державного регулювання внутрішнього ринку має багатокомпонентну структуру. 
За визначенням О. Чечель, цей механізм розкриває сутність державного регулювання 
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економіки, що проявляється в забезпеченні відносин між суб’єктами державного регулювання 
та об’єктами, які утворюють цілісну систему та є асиметричним впливом її елементів [4, с. 109]. 
Механізм державного регулювання включає правові, адміністративні, економічні, специфічні 
методи прямого та непрямого пливу та бюджетно-податкові, грошово-кредитні, 
адміністративно-економічні, цінові форми впливу суб’єктів державного регулювання на 
об’єкти державного регулювання, що реалізуються через напрями та складові економічної 
політики держави. Разом з тим механізм державного регулювання є певною структурою, 
сукупністю економічних форм, методів, способів і правових норм, завдяки яким здійснюється 
вплив державної влади на економічні процеси та забезпечується вирішення суперечностей, що 
виникають в соціально-економічних системах [3, с. 15]. 

Особливістю механізму державного регулювання внутрішнього ринку як об’єкта 
державного регулювання є системний та комплексний вплив як на стимулювання розвитку, 
так і на сам розвиток, що обумовлює важливість впровадження структурних змін та 
інституціональних реформ як засобів державного регулювання внутрішнього ринку, що 
здатні активувати процеси соціально-економічного розвитку країни внаслідок ефективного 
розвитку її внутрішнього ринку. 

Особливості державного регулювання внутрішнього ринку проявляються у ключових 
елементах внутрішнього ринку та його державного регулювання. Зокрема, такими 
особливостями є:  

– у меті регулювання – реалізація пріоритетів державної економічної політики та 
забезпечення структурно-збалансованого ефективного розвитку внутрішнього ринку;  

– в завданнях – упровадження структурних змін та інституційних реформ як ключових 
засобів регулювання внутрішнього ринку, структурне збалансування розвитку та 
впровадження дієвих механізмів стимулювання відтворювальних процесів внутрішнього 
ринку;  

– в об’єктах – процеси взаємодії між структурними елементами внутрішнього ринку та 
процеси відтворення і розвитку окремих ринкових сегментів;  

– у суб’єктах – особливостями державного регулювання внутрішнього ринку є 
необхідність надання державою певних механізмів із регулювання ринкових процесів та 
відносин  внутрішньо ринковим об’єднанням, асоціаціям, галузевим спілкам;  

– у принципах – державне регулювання внутрішнього ринку здійснюється із 
дотриманням принципів системності впливу державного регулювання, структурної 
збалансованості розвитку окремих сегментів в загальній системі внтрішнього ринку, 
комплексності, інституціоналізму та реформаторства, пріоритетів права власності, 
конституційності і законності та принципу балансу економічних інтересів;  

– у функціях – реалізація цільової, нормативної, інституційної, стимулюючої, 
мотиваційної, соціальної та контрольної функцій; 

– у механізмі реалізації – системний та комплексний вплив як на стимулювання 
розвитку, так і на сам розвиток внаслідок розбудови та розвитку внутрішнього ринку як 
базису економічної системи держави; 

– в інструментах – пріоритетність методів та інструментів непрямого опосередкованого 
впливу, підвищення адресності та ефективності методів та інструментів державної політики 
в регулюванні внутрішнього ринку.  

В сучасних умовах динамічних трансформаційних змін внутрішнього ринку та 
економічних процесів його функціонування, стратегічно важливим є реформування та 
забезпечення функціонування дієвого механізму  державного регулювання внутрішнього 
ринку, що відповідав би викликам часу та трансформаційним інтеграційним змінам в 
економіці, стимулював активний розвиток ринку та його структурних сегментів та їх 
ефективну взаємодію, активував ринкове відтворення при збалансуванні економічного 
розвитку його сегментів, забезпечив зростання конкурентоспроможності вітчизняних 
ринків та ініціював інституційні зміни та впровадження сучасних засобів стимулювання 
соціально-економічного розвитку.  
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Серед завдань, від вирішення яких залежить економічний розвиток України, 
ключове місце посідає підвищення рівня інвестиційної привабливості. Інвестиційна 
привабливість національної економіки є складним процесом, який визначається в 
першу чергу стабільністю економічних, політичних процесів, рівнем існуючих 
ризиків. Визначення умов, ризиків інвестиційної привабливості України дасть змогу 
визначитись із напрямом концентрації зусиль на конкретних формах, методах зміни 
макроекономічних процесів.  

Визначення інвестиційної привабливості потребує комплексного підходу з врахуванням 
основних природно-географічних, геополітичних, політико-правових, інституційних, 
інфраструктурних характеристик країни, фінансово-економічних, соціальних ризиків тощо 
(табл. 1). Інвестиційна привабливість країни зменшується при появі чи інтенсифікації 
одного чи групи ризиків. Найчастіше зустрічаються такі ризики інвестування: ризики 
фінансово-економічного характеру, тобто можливість втрат від нестабільності грошово-
валютних та фінансово-кредитних відносин, стрімкого зростання інфляційних відносин 
тощо; соціальні – потенційні втрати інвестора від посилення соціальної напруги, активізації 
кримінальних процесів в суспільстві. 

Таблиця 1 
Вплив умов, факторів, ризиків інвестиційної привабливості 

на економічні процеси в суспільстві 
№ Умови, фактори, ризики Вплив на економічні процеси 
1 2 3 
 Умови: 
 1) політико-правові: 

1.1. 
Політична, економічна 

стабільність 

Збільшує реальну вартість заощаджень та призводить до збільшення 
обсягу довготермінових вкладень в економіку. Підвищення 
інвестиційної активності іноземних та вітчизняних інвесторів 
спостерігається в країнах, де відсутні національні, територіальні, 
етнічні, політичні та інші види конфліктів. 

1.2. 
Рівень досконалості та 

стабільності 
законодавства 

Дієве та стабільне законодавство, можливість дотримання та виконання 
правових норм сприяє підвищенню інвестиційної привабливості. 

2) геополітичні та природно-географічні  

2.2. Природно-географічні 

Вигідність територіального розташування країни, кліматичні умови, 
наявність природних ресурсів, виходу до моря та судноплавних річок, 
близькість до зовнішніх кордонів, споживачів, постачальників сировини 
та виробленої продукції, енергоресурсів впливає на інфраструктурне 
забезпечення інвестиційної привабливості. 

2.1. Геополітичні умови 
Впливають на економічні процеси, спеціалізацію економічної діяльності 
країни, зіткнення різноманітних інтересів суб’єктів світового 
господарства 

3) інституційні 

3.1. 
Ефективність формальних 

інститутів 
Дієвість економічних, політичних правил, рівень виконання інсуючих 
нормативно-правових актів, контрактів 
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Продовж. табл. 1 
1 2 3 

3.2 
Розвиненість 

неформальних інститутів 

Рівень культури, ментальності населення, гарантія свобод особистості, 
збільшення довіри до державних інститутів з боку корпоративних та 
індивідуальних інвесторів є передумовою позитивної динаміки 
формування та розміщення інвестицій. 

4)  інфраструктурні 

4.1 

Розвиненість виробничої, 
інформаційної, 

транспортної, соціальної 
інфраструктури 

Рівень розвитку всіх складових інфраструктури знаходиться у прямій 
залежності із обсягом вкладених інвестицій у національну економіку. 

Ризики 

1. Фінансово-економічні 
Можливість втрат від нестабільності грошово-валютних та фінансово-
кредитних відносин, стрімкого зростання інфляційних відносин. 

2. Соціальні 
Потенційні втрати інвестора від посилення соціальної напруги, 
активізації кримінальних процесів в суспільстві. 

Джерело: розроблено автором самостійно 

 
При аналізі інвестицій в економіку України за джерелами фінансування маємо 

констатувати, що серед таких джерел як кошти державного бюджету, кошти місцевого 
бюджету, кошти підприємств та організацій, кредити банків, кошти іноземних інвесторів, 
кошти населення на будівництво житла найбільшу частку становлять кошти підприємств та 
організацій, що ідуть на інвестування. За період з 2010 по 2018 роки спостерігається 
тенденція до збільшення цієї частки з 57,8 % у 2010 році до 75,4 % у 2018 році. Друге місце у 
структурі видатків інвестування  посідають кредити банків (13,7 % у 2010 та 7,5 % у 2018). У 
динаміці за 2010 – 2018 роки спостерігається тенденція до зменшення частки кредитів банків 
у загальному обсягу фінансування. Кошти іноземних інвесторів у загальному обсязі 
фінансування інвестицій у економіку України займають незначну частку, яка за період з 2010 
по 2018 роки має тенденцію до зменшення (з 2,5 % у 2010 році до 0,2 % у 2018 році) [1].  

При аналізі макроекономічної ситуації в країні у процесі оцінки динаміки індексу 
споживчих цін, частки державного боргу у ВВП з’ясувалось, що індекс споживчих цін 
суттєво зріс в 2014 – 2015 роках, що свідчить про високий рівень інфляції. Те ж саме 
стосується частки державного боргу у ВВП. У 2014 році цей показник зріс у порівнянні з 
попереднім роком майже на половину (з 40,1 % у 2013 до 70,2 %  у 2014 році з подальшим 
його зростанням). Постійна зміна облікової ставки, що спостерігалась за 2010 – 2018 роки 
також свідчить про нестабільність макроекономічної ситуації в країні [2]. Якщо облікова 
ставка у 2012 – 2013 роках булла на рівні 6,5 – 7,5 %, то, починаючи з 2014 року почала 
стрімко зростати та становила на період з 04.03.2015 по 27.08.2015 аж 30 %. З 22.04.2016 
облікова ставка почала знижуватись. 

Отже, маємо констатувати, прояви макроекономічної нестабільності в Україні. 
Виходячи зі структури джерел фінансування інвестицій привабливою ми маємо робити 
економіку України перш за все для національного бізнесу, для існуючих та майбутніх 
підприємств. У той же час відновлення довіри до економіки України іноземних інвесторів 
створить передумови для економічного зростання. 
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РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 
 

Розвинена транспортна інфраструктура є одним із важливіших чинників стабільного та 
динамічного зростання економіки не тільки окремих регіонів, а й держави у цілому, 
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підвищення рівня життя населення, а також базовою передумовою національної безпеки та 
успішної інтеграції у світовий економічний простір. 

Передумовою стабільного функціонування та розвитку транспортної галузі є наявність 
достатніх інвестицій, що забезпечують впровадження сучасних енерго- та 
ресурсозберігаючих технологій. Через стратегічний характер галузі практично у всіх 
країнах світу регулювання розвитку та вдосконалення транспорту здійснюється відповідно 
до державних цільових програм і забезпечується державою, що в умовах бюджетних 
обмежень уповільнює їхню реалізацію. Це зумовлює необхідність пошуку нових шляхів 
залучення інвестицій та створення умов приходу у галузь приватних інвесторів. 

Світовий досвід свідчить про активну участь держави у створенні, розвитку та 
обслуговуванні транспортної інфраструктури. Держава на сучасному етапі виступає як: 
1) власник і провайдер транспортної інфраструктури; 2) регулятор функціонування 
транспортної інфраструктури; 3) джерело підтримки відносно інвестування і формування 
необхідних інвестиційних умов функціонування транспортної інфраструктури [4; 5]. 

На сучасному етапі постала потреба формування ефективних механізмів регулювання 
інвестиційних і фінансових ресурсів із пріоритетним вектором розвитку транспортної 
інфраструктури країни. Обмеженість обсягів інвестиційних ресурсів, необхідних для 
розвитку транспортної інфраструктури, висуває на перший план завдання розуміння її ролі 
як фактору економічного зростання. Інвестування розвитку транспортної інфраструктури – 
це більше ніж економічне завдання. Його вирішення прямо впливає не тільки на стан справ 
у економіці, але в цілому – на забезпечення єдності країни, на модель стійкого соціально-
економічного розвитку України, подальшу інтеграцію України в систему 
світогосподарських зв’язків.  

На даному етапі транспортна інфраструктура України недостатньо розвинута, значно 
відстає від західних стандартів. Існують серйозні внутрішні проблеми щодо ринкової 
взаємодії між суб’єктами господарювання та органами державної влади галузевого та 
територіального рівнів. Разом з тим геостратегічне розташування і розміщення виробничих 
сил на території України визначають залежність нашої економіки від рівня розвиненості 
транспортної системи [3]. 

На розвиток транспорту в кожній державі або регіоні впливають такі фактори:  
– територіальний, тобто географічне місцерозташування щодо основних міжнародних 

вантажо- та пасажирських потоків;  
– власний вантажо- та пасажироспроможний потенціал держави чи регіону, який є 

складовим елементом соціально-економічного потенціалу;  
– відповідність політики держав чи їх угрупувань, щодо розвитку та функціонування 

транспортних систем [1]. 
При використанні будь-якої з форм інвестування у розвиток транспортної галузі в 

Україні необхідно враховувати такі особливості. По-перше, ринково-виробнича структура 
деяких підприємств транспорту належить до сфери природної монополії. По-друге, 
транспорт має велике значення для здійснення державою своїх функцій, що помітно 
обмежує можливості приватизації у цій сфері. По-третє, серед підприємств транспорту 
наявна досить значна кількість надвеликих, технологічно неподільних господарських 
комплексів, функціонування та розвиток яких потребують значних капіталовкладень. По-
четверте, послуги транспорту належать до соціальних послуг першої необхідності, а тому 
потребують державного регулювання та контролю [2]. 
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РОЗБУДОВА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ 
ЗАКУПІВЛЯМИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ ЄС 

 

На сьогодні переважна частка закупівель в Україні здійснюється на децентралізованій 
основі. За цих обставин більше 15 тисяч юридичних осіб, які є замовниками у розумінні Закону 
України «Про публічні закупівлі», проводять процедури закупівлі, та демонструють доволі 
різні економічні і цінові результати на однакову продукцію, широко представлену на ринку [1]. 

Наразі рівень децентралізації системи публічних закупівель в Україні не дозволяє 
закуповувати в достатніх обсягах товари і послуги широкого вжитку та подібні їм, що 
наявні у вільному продажу на ринку (наприклад, комп’ютерне устаткування і програмне 
забезпечення, офісна техніка, паливо, послуги прибирання тощо) та щодо яких проводяться 
окремі процедури закупівель та укладаються окремі договори численними замовниками, у 
тому числі центральними і місцевими органами влади, територіальними відділеннями у 
межах однієї територіальної громади або сусідніх територіальних громад, комунальними і 
державними підприємствами. Така система є досить неефективною з кількох причин: вона 
обмежує можливості для отримання переваг від економії за рахунок обсягів публічних 
закупівель, вона не є ефективною з точки зору часових затрат, вона не є ефективною з 
позиції залучення великої кількості працівників та вона включає низку ризикових аспектів, 
які створюють підґрунтя для корупційних зловживань. 

Водночас, механізми централізованих публічних закупівель в Україні можуть 
використовуватися лише в межах однієї юридичної особи, яка має розгалужену вертикальну 
ієрархічну та географічно розрізнену структуру (централізовані закупівлі Міністерством 
охорони здоров’я, закупівлі для структурних підрозділів Національного банку, підрозділів 
НАЕК «Енергоатом» тощо). Проте на теперішній час для централізації закупівель на 
горизонтальному рівні між незалежними/автономними між собою замовниками в нашій 
країні відсутня належна нормативно-правова база. 

При цьому Україна вже здійснила успішне запровадження рамкових угод у нормативно-
правову базу, що може розглядатися і як закладення передумов для централізації закупівель. 
Крім цього, серед фахівців зростає розуміння економічних переваг для сектора публічних 
закупівель від створення централізованої закупівельної організації для проведення визначених 
типів стандартних закупівельних процедур та просування у напрямі запровадження обов’язку 
для певних замовників, принаймні часткового, використання централізованої системи. 

Попри те, що План заходів згідно з проектом Стратегії реформування системи 
державних закупівель/дорожньої карти на період 2016 – 2022 років передбачає поступовий 
розвиток системи централізованих закупівель [1], поки що не існує жодного конкретного 
плану дій щодо того, яким чином такий розвиток буде відбуватися. По суті, на теперішній 
час не було проведено й жодного фахового дослідження для оцінки потенційних впливів і 
наслідків від централізації на різних рівнях управління. 

Натомість, у країнах-членах ЄС інструмент централізованих закупівель 
використовується дедалі частіше. Це спричинено тим, що останніми роками, особливо після 
фінансової кризи, потреба в контролі публічних фінансів і витрат стала одним із основних 
питань, якому уряди різних країн повинні приділяти значну увагу. Об’єднання однотипних 
закупівель та проведення закупівель централізовано може сприяти суттєвому скороченню 
витрат, пов’язаних із закупівлями. У цьому зв’язку багато країн-членів ЄС вирішили 
централізувати закупівлі до певного рівня та заснували так звані централізовані 
закупівельні організації (далі – ЦЗО), які управляють об’єднанням попиту та здійснюють 
закупівлі для та від імені кількох замовників. 

Низкою досліджень та різними політиками і практиками було однозначно 
підтверджено, що централізовані закупівлі можуть розглядатися не лише як інструмент 
скорочення державних витрат, а і як «потужний важіль для досягнення ширших політичних 
цілей», як, зокрема, зниження рівня корупції, запровадження інструментів електронних 
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закупівель чи підвищення професійного рівня персоналу. Тому централізована закупівельна 
організація є відповідним рішенням для подолання багатьох з означених проблемних 
питань, з якими стикається система публічних закупівель в Україні. Існує чимало прикладів 
належної практики у Європі на підтримку подібних змін, а також чимало досліджень, які 
засвідчують позитивний вплив від впровадження централізації. Проте не слід 
применшувати важливість правильної реалізації такої системи та пошуку балансу між 
централізованою і децентралізованою структурою [2]. 

Слід зауважити, що нині у країнах-членах ЄС відсутня стандартна модель організації 
закупівельних органів. У рамках європейського співтовариства можливо виділити кілька 
видів ЦЗО, які функціонують на різних рівнях та мають різні ролі і завдання. Форма 
організації таких ЦЗО в основному залежить від їхніх повноважень, відповідної національної 
правової та адміністративної структури країн-членів, у яких вони функціонують, від обсягів 
перерозподілу коштів через бюджет та від притаманної таким країнам культури і традицій 
державного управління. У більшості країн-членах існує принаймні один ЦЗО, і лише в 
кількох країнах ЦЗО взагалі не створено (Румунія, Люксембург).  

Оскільки ЦЗО може функціонувати в рамках різних повноважень та на різних рівнях, 
країни-члени можуть мати кілька ЦЗО, які працюють одночасно, із визначенням для 
кожного з них окремих функцій. Наприклад, в Австрії ЦЗО під назвою BBG здійснює 
закупівлі певних товарів і послуг на національному рівні управління, а інше ЦЗО BIG – 
уповноважена здійснювати закупівлі у сфері будівельних робіт. У Швеції SKL Kommentus 
функціонує на рівні місцевих та регіональних органів, а SIC здійснює закупівлі для 
центральних органів влади. Більшість ЦЗО функціонують на національному рівні 
управління як організації, що присуджують контракти від імені інших замовників. Дуже 
невелика кількість із них, як, наприклад, UGAP – ЦЗО у Франції, діють як гуртові покупці, 
які закуповують товари чи послуги для перепродажу звичайним замовникам [2]. 

Централізована модель публічних закупівель запроваджена у Німеччині. Тут електронні 
закупівлі здійснюються на базі платформи E-Vergabe і є обов’язковими до застосування 
федеральними відомствами. Інтереси приватного сектора відстоює громадська організація 
«Форум Держзамовлення». Вона аналізує останні тенденції у сфері державних закупівель, які 
систематично обговорюються з урядом, що, безумовно, є показником високого рівня розвитку 
громадянського суспільства в країні і сприяє зміцненню правової держави [3, с. 59 – 60]. 

Таким чином, досвід Європейського Союзу щодо централізації інституту публічних 
закупівель є надзвичайно важливим та корисним для України, враховуючи те, що в нашій 
країні наразі триває активне реформування системи публічних закупівель відповідно до 
взятих зобов’язань згідно Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 
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Проблематика соціального підприємництва стала предметом наукових досліджень 
починаючи з 90-х років ХХ століття, проте ще й досі в науковому середовищі існують 
розбіжності у його визначені. 
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Теоретичною платформою наукового дослідження соціального підприємництва є 
концепція «змішаної» або «комбінованої цінності» Дж. Емерсона (J. Emerson) [1], згідно 
якої організація є елементом соціально-економічної реальності, в діяльності якої 
сполучаються економічна та соціальна складові. При цьому зазначені складові 
розглядаються не ізольовано, а як взаємодоповнюючі. На думку Дж. Емерсона, результати 
економічної та соціальної діяльності організації не можна протиставляти. «Питання полягає 
не в тому, що обирати – створення економічного багатства або соціальне удосконалення, а у 
тому, щоб створювати цінності та використовувати ресурси для збільшення благ за 
безперервного виробництва обох їх видів (економічних і соціальних)» [2, c. 89]. 

Основу концепції комбінованої цінності у контексті дослідження соціального 
підприємництва становлять такі її положення: всі організації створюють комбіновану 
цінність; існує безперервна взаємодія соціальних та економічних цілей діяльності 
організації; оцінка ефективності інвестицій у створювану цінність з використання лише 
фінансових інструментів призводить до недооцінки ефективності в цілому. 

Отже, концепція Дж. Емерсона хоча і вказує на соціальну природу будь-якої економічної 
діяльності, але не дозволяє пояснити особливості соціальних підприємств. Разом з тим, вона 
дає підстави для виокремлення основних підходів до розуміння цього феномену. 

На сьогодні можна виокремити чотири основні підходи до його визначення: широкий, 
комбінований, інноваційний та проблемно-орієнтований. 

1. Широкий підхід.  В основу широкого підходу (Е. Шоу (E. Shaw), Дж. Віравардена 
(J. Weerawardena), Г. Морт (G. Mort), А. Фоулер (А. Fowler)) покладено гіпотезу про те, що 
соціальне підприємництво – це діяльність, яка в кінцевому результаті передбачає 
досягнення соціальної мети.  

Тобто, відповідно до даного підходу, під соціальним підприємництвом розуміється 
діяльність: державних соціальних організацій; традиційних бізнес-організацій, які завжди 
мають соціальну складову; недержавних неприбуткових організацій. 

Отже, широкий підхід не дозволяє виокремити та визначити особливості соціального 
підприємництва, оскільки до нього можна віднести будь-яку діяльність, яка має соціальний 
ефект. 

2. Комбінований (комерційно-соціальний) підхід (А. Макміллан      (I. MacMillan), Дж. 
Робінсон (J. Robinson), Я. Рогалін) ґрунтується на передбаченні, що соціальне 
підприємництво – це діяльність, орієнтована на досягнення не лише соціальних, але й 
комерційних результатів. За такого підходу соціальне підприємництво – це вужча сфера 
діяльності, яка передбачає наявність бізнес-складової. 

3. Інноваційний підхід (Дж. Мейр (J. Mair), Е. Нобоа (E. Noboa), Е. Остін (J. Austin), Дж. 
Вей-Скіллерн (J. Wei-Skillern), Х. Стівенсон (H. Stevenson), Ф. Перріні (F. Perrini), С. Вурро 
(C. Vurro)) робить наголос на інноваційній складовій підприємницької діяльності та на 
використанні інноваційних підходів до вирішення соціальних проблем. Інноваційний 
підхід, з одного боку, суттєво обмежує сферу соціального підприємництва порівняно з 
комбінованим підходом, оскільки не всі бізнес-організації використовують інновації у 
соціальній складовій своєї діяльності. Аналогічно не підпадає під соціальне 
підприємництво діяльність неприбуткових організацій та державних соціальних установ, 
які не впроваджують інновації. З іншого боку, такий підхід розширює соціальне 
підприємництво за рахунок доповнення його діяльністю неприбуткових організацій та 
державних соціальних установ, які розробляють і реалізують інновації у своїй діяльності. 

4. Проблемно-орієнтований підхід (К. Лідбітер (C. Leadbeater), Фонд Шваба (Schwab 
Foundation)) відносить до соціального підприємництва таку діяльність, соціальні результати 
якої спрямовані на певну соціальну групу або проблему (люди з інвалідністю, люди з алко- 
та наркозалежністю, безхатченки тощо). Цей підхід можна розглядати як різновид 
широкого підходу, але з обмеженням, і сфери соціального підприємництва, і потенційних 
споживачів його продукції або послуг. 

Наявність кількох підходів до визначення соціального підприємництва свідчить, що це 
дуже широке поняття, яке характеризує діяльність різноманітних організацій. Разом з тим, 
всі ці підходи вказують на пріоритетність соціальної мети такої діяльності, а розрізняються 
вони широтою охоплюваної сфери. 
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БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Вагомим інструментом державного впливу на соціально-економічний розвиток країни є 
бюджетна політика, дієвість якої визначається, з одного боку, рівнем економічного 
розвитку, а з іншого – станом державних фінансів. Сучасні дослідження свідчать, що 
впродовж останніх років бюджетна політика в Україні формувалася під впливом зовнішніх 
та внутрішніх чинників, що позначилося на характері її зміни. 

У бюджетній політиці відображаються суспільні інтереси, і завдяки їй реалізуються 
функції і завдання держави, вона формується у ході бюджетного процесу та передбачає 
визначення цілей і завдань у сфері державних фінансів, розробку механізму наповнення 
дохідної частини бюджету, напрями використання бюджетних коштів, управління 
фінансами у бюджетній сфері, здійснення за допомогою фінансово-бюджетних інструментів 
регулювання економічних і соціальних процесів [1].  

Основною метою бюджетної політики є забезпечення довгострокової збалансованості 
бюджетної системи, яка передбачає формування стабільної податкової бази на основі 
створення сприятливих умов для розвитку економіки, своєчасного та достатнього рівня 
фінансування основних напрямів розвитку соціально-економічної сфери, формування 
ефективного механізму міжбюджетного регулювання. Виходячи із світового досвіду 
бюджетна рівновага досягається при збалансованому, бюджеті, який має впливати на темпи 
економічного зростання, рівень добробуту населення. 

При виборі напрямів бюджетної політики слід виходити зі стратегічного орієнтира 
державної політики – створення економічних умов для інноваційного розвитку. Для цього 
бюджетна політика має перетворити державний бюджет у механізм сприяння 
інноваційному розвитку та економічному зростанню, раціональної структурної перебудови 
економіки. Стабілізація та підвищення ефективності національної економіки, спрямування 
бюджетних коштів на досягнення стратегічних і тактичних цілей та завдань розвитку 
суспільства можливе завдяки використанню прогресивної бюджетної політики. 

Результатом обґрунтованої бюджетної політики є ефективне функціонування 
бюджетної системи, яка, у свою чергу, повинна забезпечити відповідність між витратами та 
наявністю відповідних ресурсів; необхідні права і стимули для мобілізації бюджетних 
надходжень з місцевих бюджетів; виконання органами влади й управління своїх 
повноважень у законодавчій і виконавчій сферах при виконанні вимоги їх фінансової 
незалежності; регулювання стану і режиму використання природно-ресурсного й 
екологічного потенціалу як основи існування країни і життєзабезпечення її населення; 
стимулювання ділової активності; здійснення структурних перетворень; підвищення 
інвестиційної привабливості [2, с. 68]. 
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Соціальними пріоритетами сучасної бюджетної політики є створення та регулювання 
соціально-економічних умов розвитку суспільства з метою підвищення добробуту 
населення, соціальної справедливості та соціально-політичної стабільності в країні. Завдяки 
ефективній бюджетній політиці відбувається реалізація правової, організаційної, 
регулюючої та контрольної функції держави задля гармонізації цілей соціального та 
економічного розвитку.  

Ефективність бюджетної політики значною мірою залежить від наявності механізмів і 
практик планування та адміністрування бюджету, які б відповідали стану бюджетної 
системи й економіки загалом. Зважаючи на певну недосконалість ринкових відносин, є 
необхідним посилення впливу  регулюючих функцій держави на розвиток економіки. 

Аналізуючи  зарубіжний досвід щодо формування та реалізації бюджетної політики 
можна визначити основні бюджетні пріоритети на сучасному етапі розвитку економіки 
України, а саме запровадження та підвищення рівня середньострокового бюджетного 
планування і моніторингу соціально-економічної результативності бюджетних витрат. 

Бюджетна політика як інструмент державного регулювання економічного розвитку 
полягає в реалізації низки фінансових заходів з метою досягнення відповідних соціально-
економічних цілей розвитку країни, з врахуванням необхідності оптимізації управління 
державними фінансами, зменшення рівня дефіциту бюджету й темпів зростання державного 
боргу, підвищення ефективності фіскального регулювання, розробки планів та прогнозів 
основних бюджетних показників, забезпечення інноваційного спрямування наявних 
бюджетних коштів та проведення контролю за їх використанням. Важливим є 
удосконалення механізму бюджетного регулювання для стимулювання зайнятості 
населення, сукупного попиту, підвищення дієвості системи державного інвестування, 
проведення відповідної соціальної політики, виходячи з трансформаційних перетворень 
економіки. Підвищення ефективності бюджетної політики забезпечить розвиток та 
стабілізацію фінансової системи, що призведе до соціально-економічного розвитку країни. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 

Заробітна плата є одним із фундаментальних показників та факторів рівня соціально-
економічного життя будь-якої держави, колективу та людини. Сьогодні проблема 
неналежного рівня оплати праці та недосконалість механізму її виплати привертає все 
більше уваги. Варто підкреслити, що рівень заробітної плати кожного працюючого 
громадянина не просто впливає на сукупний дохід населення, а й сприяє формуванню 
попиту на товари й послуги. 

Заробітна плата, будучи однією з найважливіших економічних категорій, має 
забезпечувати певний перелік потреб як робітників, так і роботодавців і власне держави, що 
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має регулюватися відповідними її функціями. У загальному тлумаченні функціями 
заробітної плати є: регулятивна, стимулююча, відтворювальна, розподільна. Але за 
сучасного розвитку ринкових економічних відносин в Україні оплата праці не в змозі 
виконувати на всі 100 % усі вищезазначені функції. Причина ж цього полягає у відсутності 
якісної системи регулювання власне оплати праці [1].  

На сьогодні заробітна плата зберігає зайнятість шляхом запобігання безробіттю 
через заниження заробітної плати; перерозподіляє зайнятих за галузями та сферами 
економіки; посилює мобільність робочої сили; поширює нелегальну діяльність та 
вторинну зайнятість [2, с. 148]. 

Законодавством України передбачається  два методи регулювання оплати праці. 
Першим методом виступає регулювання оплати праці зі сторони держави, а другим – 
локальним принципом. Регулювання та організація заробітної плати під впливом змін в 
економіці та виробництві піддаються безперервним змінам та уточненням. На разі, згідно з 
чинним законодавством, правове регулювання оплати праці здійснюється державним та 
договірним методами. 

Державне регулювання оплати праці має передусім визначити та переглянути розмір 
мінімальної заробітної плати та умов, що здійснюють вплив на її величину. Мінімальна 
заробітна плата встановлюється у такому розмірі, що не є нижчим не за вартісну величину 
межі малозабезпеченості у розрахунку на працездатну особу. 

Здійснивши аналіз чинного механізму регулювання оплати праці в Україні, вважаємо, 
що основними проблемами у цій сфері є:  

– недотримання окремих положень генеральної угоди в частині оплати праці як з боку 
держави, так і з боку роботодавців; 

– встановлення мінімальної заробітної плати без належного обґрунтування її розміру; 
– невідповідність розміру мінімальної заробітної плати як основної державної 

соціальної гарантії для працездатних осіб реальним потребам працівників та їх сімей 
всупереч ст. 9 Закону України «Про оплату праці», чому сприяє штучне заниження розміру 
прожиткового мінімуму для всіх категорій населення (у грудні 2018 р. офіційно 
затверджений розмір прожиткового мінімуму на одну особу працездатного віку (1921 грн) 
становив лише 44,2 % фактичного прожиткового мінімуму для зазначеної категорії осіб з 
урахування податку з доходів фізичних осіб та військового збору (4349 грн)); 

– неврегульованість питання щодо відповідності оплати праці основним 
умовам винагороди за працю: складності виконуваної роботи, професійно-ділових 
якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, 
що призводить до необгрунтовано завищених розмірів оплати праці топ-менеджерів 
(особливо це стосується окремих державних підприємств: НАК «Нафтогаз», 
ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укрзалізниця» ПАТ «Укрпошта» та інші) та 
утримування на рівні мінімальної заробітної плати більшої частини робітників; 

– збільшення розриву між розміром офіційно затвердженого прожиткового мінімуму, 
якому дорівнює розмір ставки працівника бюджетної сфери 1 розряду  та мінімальною 
заробітною платою (на початок 2017 р. розмір прожиткового мінімум становив 50 % 
мінімальної заробітної плати; 2018 р. – 47,3 %, 2019 р. – 46 %), що призводить до 
нівелювання мотиваційної функції заробітної плати та зрівнялівки в оплаті); 

– низька частка витрат на оплату праці в операційних витратах підприємства, що 
свідчить про штучне заниження більшістю роботодавців заробітних плат своїм працівникам 
або виплату значної її частини у «конвертах»;  

– відсутність на багатьох підприємствах розробленої, науково-обґрунтованої системи 
оплати праці. 

Враховуючи вище наведене, питання регулювання оплати праці як на державному 
так і на локальному рівнях потребують негайного вирішення, адже «розмір 
винагороди визначає можливості людини задовольняти різноманітні потреби, підвищувати 
свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень, підтримувати здоров’я та, 
відповідно, працездатність» [3, с. 215]. Отже, заробітна плата є не лише індикатором, який 
відображає життєвий рівень працівників, а й каталізатором соціально-економічного 
розвитку країни в цілому. 
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Першочерговими заходами, які сприятимуть розв’язанню зазначених проблем, 
на нашу думку, є: 

– закріплення на законодавчому рівні норм щодо обов’язковості дотримання положень 
Генеральної угоди; 

– поступове зменшення розриву між мінімальною заробітною платою та розміром 
прожиткового мінімуму, що дозволить не лише відновити міжпосадову диференціацію, але 
і підвищити розміри заробітних плат бюджетникам. Зазначене сприятиме підвищенню 
заробітних плат в приватному секторі економіки і стимулюватиме попит на внутрішньому 
ринку товарів та послуг; 

– розробка критеріїв щодо визначення розмірів заробітної плати, які унеможливлять 
існування значної диференціації в посадових окладах працівників з однаковою складністю, 
умовами праці та професійно-діловими якостями працівника; 

– для зменшення необґрунтованої диференціації у розмірах заробітних плат встановити 
законодавчу норму щодо дотримання мінімального і максимального співвідношення в 
оплаті праці 1 до 15; 

– продовжити практику здійснення перевірок щодо виявлення тіньової зайнятості. 
Вважаємо, що реалізація запропонованих заходів сприятиме формуванню системи 

гідної праці в Україні. 
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УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ПІДПРИЄМСТВ В 
УМОВАХ ТРАНСФОРМАТИВНИХ ЗМІН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

В умовах поширення трансформаційних змін економічне зростання української 
економіки прямо залежить від діяльності корпоративного сектору, адже він здатний 
залучати інвестиційні ресурси для вдосконалення структури виробництва та інноваційного 
розвитку, забезпечуючи конкурентоспроможність країни і добробут населення. Однак 
еволюція корпоративних відносин в Україні супроводжувалася масовими приватизаційними 
процесами, які значно випереджали формування правової бази і культури корпоративного 
управління, що не тільки не забезпечило результативність діяльності підприємств, а й 
призвело до загострення соціально-економічних проблем вітчизняного корпоративного 
сектору. Неадекватне сучасним вимогам інституційне середовище, низька ефективність 
державного регулювання, невирішеність питань реформування державних підприємств, 
разом з наявністю безлічі деструктивних ендогенних чинників функціонування 
українського корпоративного сектору створюють загрози його дестабілізації і поширення 
кризових явищ. 

Водночас інтенсифікація глобалізаційних процесів і перехід до постіндустріальної 
економіки обумовлюють пріоритетність модернізації наукововиробничого потенціалу 
корпоративного сектору як проривного чинника інноваційного розвитку української 
економіки. Нагальність вирішення такого складного завдання за умов фінансово-
економічної нестабільності актуалізує поглиблене вивчення науково-практичної проблеми 
пошуку і впровадження ефективних інструментів управління корпоративним сектором у 
контексті сприяння інноваційному прогресу в економіці України.  

У процесі узагальнення наукових поглядів вчених визначено, що корпоративний сектор 
є однією з ключових сфер економічної діяльності держави і структуроутворюючим 
елементом її економіки, який включає сукупність господарюючих суб’єктів від акціонерних 
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товариств до об’єднань юридичних осіб. Він виконує соціально-економічні функції і за 
умов реалізації ефективних механізмів управління здатний забезпечити економічне 
піднесення і суспільний розвиток країни [1].  

 В Україні разом з приватними підприємствами корпоративні риси мають підприємства 
з державними корпоративними правами, держава здійснює управління корпоративними 
правами у акціонерних товариствах, товариствах з обмеженою відповідальністю та  
національних акціонерних і державних холдингових компаній. 

Сучасний стан функціонування українського корпоративного сектору характеризується 
низькою соціально-економічною результативністю. Зміцнення олігархії в корпоративному 
секторі України, як і відсутність дієвих реформ державної власності, утримує українську 
економіку в архаїчному і морально деградованому стані. Це обумовлено тим, що в умовах 
монопольного становища підприємств корпоративного сектору та отримання різноманітних 
пільг, привілеїв і допомог від влади відсутня мотивація до глибоких 
виробничотехнологічних перетворень.  

Подолання кризових тенденцій в корпоративному секторі України потребує нової 
конструктивної стратегії його розвитку, головною метою якої має стати активізація 
інноваційної діяльності на підприємствах, що сприятиме виробництву високотехнологічної 
продукції, оновленню техніко-технологічної бази, розвитку співпраці з партнерами та 
підвищенню ефективності процесів управління. У зв’язку з зазначеним запропоновано 
інноваційну активність розглядати в якості критерію та вихідної умови оптимізації 
портфеля корпоративних прав держави.  

 Ефективність рішень щодо управління підприємствами з корпоративними правами 
держави в стратегії розвитку корпоративного сектору України потребує врахування їх 
особливостей, до яких віднесено: стратегічне, соціальне, політичне значення; низьку 
рентабельність і високу капіталоємність; застарілі управлінські технології господарювання; 
високу концентрацію ресурсів; майно під державним контролем. На наш погляд, доцільно  
значення державного корпоративного сектору для розвитку вітчизняної економіки 
розглядати на таких її рівнях: макрорівень – виконує роль інституту модернізації, сприяє 
підвищенню конкурентоспроможності в умовах глобалізації, формує потенціал 
інноваційного зростання, забезпечує продуктивну зайнятість і добробут населення; 
мезорівень – забезпечує розподіл ресурсів, формує полюси зростання, забезпечує 
надходження в місцевий бюджет, сприяє вирішенню регіональних соціальних завдань; 
мікрорівень (підприємницький) – стратегічний партнер приватного бізнесу, забезпечує 
реалізацію здібностей працівників і якість їх трудового життя, сприяє впровадженню 
сучасних технологій управління і розвитку ефективних організаційно-правових форм 
господарювання; забезпечує продукування інновацій. Особливості державного 
корпоративного сектору України свідчать, що існування корпоративних підприємств з 
державними правами є раціонально обумовленим, оскільки їх значення пов’язане не тільки 
з ефективним використанням і управлінням державним майном, але й формуванням 
потенціалу інноваційного зростання в країні [2]. 

Аналіз становлення корпоративного сектору України дозволив виявити деструктивні 
чинники впливу на його розвиток, до яких віднесено специфіку здійснення приватизації, 
інформаційну закритість і непрозорість внутрішньокорпоративних відносин, низький рівень 
впливу фондового ринку, неможливість використання інвестиційного потенціалу 
комерційних банків, конфлікти інтересів зацікавлених осіб, слабкий розвиток 
корпоративної демократії, формування олігархії.  Механізми корпоративного управління 
бізнесом в Україні слабкі або взагалі відсутні, процвітання бюрократії веде до 
неефективності, незадовільних фінансових результатів, корупції і, як наслідок, погіршення 
фінансово-економічного стану державного корпоративного сектору і втрати його стійких 
позицій на ринку. Подолання негативних тенденцій і забезпечення прогресивного розвитку 
українського корпоративного сектору потребує його термінової модернізації, яку 
забезпечують такі трансформаційні зміни, як реформування, реструктуризація, 
реорганізація, реінжиніринг, реіндустріалізація, приватизація та інтеграція [3]. 

Дослідження умов розвитку корпоративного сектору вказало на поширення 
трансформаційних процесів як у світовій, так і українській економіці, метою яких є перехід 
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до людиноцентричною моделі суспільного прогресу і постіндустріального суспільства. 
Розкрито стратегічні напрямки трансформаційних процесів української економіки та 
визначено їх вплив на формування інституційного середовища і вибір пріоритетних 
напрямків розвитку корпоративного сектору, до яких віднесено активізацію науково-
дослідної діяльності, виконання функцій інтегратора, створення інноваційної продукції, 
корпоративних підприємств. 

На основі особливостей державного регулювання корпоративного сектору та 
управління державною власністю і процесами модернізації економіки країни сформовано 
теоретико-методологічний базис реалізації ефективного управління її корпоративним 
сектором та визначено інструменти державного стимулювання його розвитку, які 
згруповано за такими пріоритетними напрямками, як активізація науково-дослідної 
діяльності, інноваційне оновлення техніко-технологічної бази виробництва, поширення 
інноваційно орієнтованих інтеграційних процесів і удосконалення корпоративного 
управління (рис. 1). 

Рис. 1. Концептуальні положення щодо управління корпоративним сектором України 
в умовах трансформаційних змін економіки 

 
Для удосконалення інструментарію корпоративного управління проаналізовані кількісні 

(економічні) і якісні (управлінські) методи оцінки його ефективності. Вони являють собою 
рейтингові оцінки:  права акціонерів, діяльність ради директорів і виконавчого органу, 
інформаційна прозорість структури власності, відносини з зацікавленими особами. 
Проведено оцінювання ефективності управління корпоративними правами акціонерних 
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товариств, у яких є частка державної власності (УДБК «Укрбуд», 100 %; ПАТ «Нафтохімік 
Прикарпаття», 26 %; ВАТ «Азовмаш», 50 %; НАК «Нафтогаз України», 50 %; 
ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», 100 %), використовуючи 
поширені в Україні методики міжнародної компанії Standard & Рoor’s (рейтинг GAMMA) і 
української компанії Concorde Capital. Результати розрахунків дозволили виявити вузькі 
місця в українській системі управління корпоративними підприємствами з часткою 
державної власності, найбільш значимими з яких є недостатній рівень захисту прав 
акціонерів, неповне і несвоєчасне розкриття інформації про діяльність підприємств та 
відсутність ефективних механізмів управління ризиками.  

Таким чином, запропоновані рекомендації спрямовані на формування ефективної 
системи управління корпоративними правами підприємств в умовах трансформаційних змін 
економіки України в контексті забезпечення інноваційного розвитку. 
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ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА У КОНТЕКСТІ 
РЕФОРМУВАННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Реформування державної молодіжної політики та регуляторної політики в цілому є 
невід’ємною складовою стратегічних перетворень в Україні. Від ефективної реалізації 
реформ, розробки та реалізації відповідної регуляторної політики на засадах субсидіарності 
й децентралізації значною мірою залежить соціально-економічний розвиток держави та 
стан національної економіки в цілому.  

Обраний напрямок на децентралізацію влади, трансформація місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади вже помітно змінили систему управління в Україні. 
Передання владних та фінансових повноважень на місця дозволило підвищити 
спроможність громад і змінити вектор їх руху на розвиток власного потенціалу та 
можливостей. При цьому необхідно враховувати, що проведення ефективних реформ 
повинно ґрунтуватися на свідомому та обізнаному молодому поколінні українців, оскільки 
молодь є основою та майбутнім міцної держави.  

Засади державної молодіжної політики в незалежній Україні, як окремого напрямоку, 
було визначено «Декларацією про загальні засади державної молодіжної політики в 
Україні» (1992 р.). 

Сучасним нормативно-правовим актом, що регулює державну молодіжну політику є 
«Стратегія розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року», у якій 
враховано нагальні проблеми молоді у забезпеченні доступної освіти, зайнятості; 
погіршення стану фізичного і психічного здоров’я; забезпечення житлом; недостатнього 
рівня володіння іноземними мовами визначені такі пріоритети реалізації державної 
молодіжної політики: забезпечення доступної освіти; формування здорового способу життя 
молоді; забезпечення зайнятості молоді на ринку праці; забезпечення молоді житлом; 
активізацію участі молоді у суспільно-політичному житті; сприяння інтеграції української 
молоді в європейське молодіжне співтовариство [5]. 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права» 
 

 

48 

 

Вищезазначена стратегія реалізується за трьома етапами. Перший етап (2013 – 
2015 роки) – удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення реалізації 
державної молодіжної політики, зокрема підготовка пропозицій щодо внесення змін до 
Законів України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», 
«Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про молодіжні та дитячі громадські 
організації» та інших нормативно-правових актів. 

Другий етап (2016 – 2018 роки) – забезпечення активної участі у суспільному житті 
молоді, громадських об’єднань, що представляють її інтереси, а також збільшення обсягу 
фінансування молодіжних програм за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. 

Третій етап (2019 – 2020 роки) – створення умов для надання молоді необхідних соціальних 
послуг з навчання, професійної підготовки, працевлаштування, житлового забезпечення тощо; 
передача функцій з реалізації державної молодіжної політики органам місцевого 
самоврядування та громадським об’єднанням, що представляють інтереси молоді [5]. 

Потреба розробки та реалізації вищезазначеної програми викликана тим, що існуючі 
напередодні програми та механізми розвитку державної молодіжної політики не дозволили 
розв’язати багато проблем, пов’язаних з достатньо низьким рівнем економічної та 
громадської активності молоді. так, наприклад, згідно статистичних даних лише 5 % молодих 
людей брали участь в обговоренні законопроектів на державному або місцевому рівні.  

Суттєвою перепоною на шляху розвитку державної молодіжної політики в Україні є також 
несистематичне оцінювання відповідних програм і заходів. Більшість державних програм та 
заходів, що націлені на молодь, не лише не доводяться до її відома, але й не відповідають її 
потребам. Причиною цього є відсутність систематичного підходу до побудови діалогу органів 
державної влади та органів влади на місцях з населенням і з молоддю зокрема. Зазначений 
недолік значно впливає на недостатню обізнаність молоді щодо існуючих заходів та 
можливостей, переважно критичне або ж скептичне ставлення до діяльності органів влади у 
напрямі вирішення актуальних для молоді питань. Так, серед головних негативних факторів 
сучасного стану державної молодіжної політики можна визначити: 

– відсутність мотивації молодих людей до участі в вирішенні важливих соціально-
економічних проблем; 

– високий рівень недовіри молоді до владних структур; 
– переважно негативна оцінка діяльності органів державної та місцевої влади щодо 

вирішення проблем молоді; 
– високий рівень міграції населення та, зокрема, молоді. 
Запропоновані нормативно-правовими актами напрями удосконалення і розвитку 

державної молодіжної політики є необхідними та своєчасними заходами, що спрямовані на 
реалізацію українською молоддю свого важливого суспільного призначення – бути 
флагманом демографічного, соціально-економічного, політичного та духовного розвитку. 

Проте, проведення ефективного реформування та вдосконалення державної молодіжної 
політики в Україні потребує усвідомлення того, що формування й реалізація державної 
молодіжної політики має бути не епізодичним, а постійним процесом. Крім цього, 
важливим фактором, який необхідно враховувати, є розуміння того, що молодь є не тільки 
спадкоємцем матеріальних і духовних багатств суспільства, а й творцем прогресивних 
перетворень, адекватним потребам часу, за умови створення відповідних умов та стимулів. 
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БЕДНОСТЬ ОБЩЕСТВА – ПОКАЗАТЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛАСТИ 

 

Бедность общества – основной тормоз на пути его развития и прогресса, и какие бы 
планы социально-экономического развития ни строила власть, как бы ни стремилась занять 
достойное место в мировой иерархии, без решения этой острейшей проблемы планы так и 
останутся только планами.  

Чтобы раскрыть изложенную проблему и выяснить причины, в связи с которыми в 
прошлом «неотложные меры» по борьбе с бедностью трансформируются в «отложенные 
необходимо остановиться на ключевых аспектах борьбы с бедностью. Ибо эффективность 
политики власти напрямую зависит от оценки уровня бедности, понимания ее истинной 
природы и настоящих причин. 

В мировой практике есть несколько критериев определения бедности: абсолютная 
бедность (бедные по доходам и расходам), относительная (сравнительная характеристика 
различных лишений), субъективная (на основе самооценки удовлетворенности условиями 
жизни). Как правило, бедность семьи ассоциируется с высокой концентрацией различных 
лишений и жизненных ограничений [1]. 

Абсолютная бедность фиксирует минимальный уровень жизни (или «линию бедности»). 
Этот подход основан на определении минимальных физиологических потребностей 
человека – в пище, одежде, жилье, образовании. Относительная бедность позволяет 
провести черту между бедными и остальными гражданами и определить положение 
индивида на оси бедности. 

В 2001 году указом президента была утверждена «Стратегия преодоления бедности», 
где впервые была дана комплексная оценка бедности в Украине как общественного явления 
и было официально дано определение категории «бедность» – невозможность в результате 
недостатка средств поддерживать образ жизни, присущий конкретному обществу в 
конкретный период времени. 

Был определен относительный национальный критерий бедности – 75 % среднего 
уровня совокупных доходов (расходов) в расчете на условного взрослого. По этому 
критерию бедными считаются домохозяйства, уровень потребления которых ниже 
стандартов потребления. 

Роль государственного социального стандарта выполняет прожиточный минимум, 
который был положен в основу для расчета государственных социальных гарантий и 
фактически является абсолютным критерием бедности. По этому показателю бедными 
считаются домохозяйства или лица, которые не могут обеспечить себе определенный 
(минимальный) уровень потребления основных благ по самым низким ценам на рынке, 
независимо от уровня жизни более зажиточных слоев общества. 

Так должно было быть. В действительности же фактический размер прожиточного 
минимума, вопреки действующим правовым нормам, утверждается правительством не с 
целью обеспечения установленных законодательством социальных прав, а исходя из 
возможностей государственного бюджета. Он явно занижен, поскольку определяется на 
основании утвержденных правительством еще в 2000 г. наборов продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг (и эти наборы ни разу не пересматривались). 
Реальный уровень абсолютной бедности по официальной статистике практически 
невозможно определить. 

Что касается относительной бедности, то в Украине по итогам 2017 г. бедных 
насчитывается более 80 % населения, в то время как по международным стандартам доля 
бедных не должна превышать 10 %. Более того, в соответствии со стандартами ООН в мире 
установлена черта бедности на уровне 5 долларов в день. В Украине в соответствии с 
законодательством прожиточный минимум составляет 1,8 доллара в день, то есть более, 
чем в 3 раза меньше установленных норм. 
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В частности, по международным нормам бедность наступает за чертой, если 
человек располагает в месяц суммой менее 150 долларов (учитывая не только питание, а и 
расходы на коммунальные платежи, проезд и т. д.). В Украине в первом полугодии 2018-го 
Кабмин определил реальный прожиточный минимум на уровне 3233,33 грн.). А 2,1 % 
умудряются жить на доходы ниже законодательно установленного прожиточного 
минимума (менее 1700 грн.) [2]. 

В Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) используется 
многоплановый метод оценки бедности. Это так называемый индекс человеческого развития, 
который агрегирует три важнейших показателя: продолжительность жизни, знания (уровень 
грамотности среди взрослых и среднее количество лет обучения), наличие ресурсов для 
пристойной жизни (ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности). 

С началом рыночных реформ власть ориентировалась в вопросе бедности на постулаты 
первой позиции. Решение всех проблем материального благополучия было переложено 
именно на плечи простых украинцев. Но способными перейти на рыночные рельсы 
оказались далеко не все, да и рынок мы строили, можно сказать, чисто условно, превратив 
страну в большой базар по реализации лежалой импортной продукции. 

Падение производства, низкие доходы преобладающего большинства людей и 
материальные лишения все же заставили государство принять на себя роль социального 
регулятора. Но, выплачивая многочисленные социальные дотации и пособия и не развивая в 
полной мере отечественное производство, занятость и внутренний рынок, власть закрепила 
за собой пассивную роль социального содержателя. 

Приходится констатировать, что социальная политика очень слабо интегрирована в 
общую стратегию социально-экономических преобразований, а деятельность государства в 
социальной сфере носит преимущественно «пожарный» характер. 

В проводимой государственной политике не прослеживается понимание того, что 
победа над бедностью и достижение высокого уровня жизни людей в развитых странах – 
это результат целостной государственной политики и комплексного регулирования 
социальной сферы. 

Для этого разрабатывая стратегию борьбы с бедностью власть должна взять за основу 
следующие базовые принципы: 

– необходимо создать условия для выхода из бедности большинства населения на 
трудовой, а не на социально-дотационной основе; 

– сформировать эффективную систему поддержки только для социально уязвимых 
групп населения (престарелых, инвалидов, семей с детьми и пр.). 

Власти необходимо четко осознать главные приоритеты: 
– сконцентрировать действия власти на институциональном регулировании рынка 

труда, а также реформировании системы оплаты труда и помощи безработным, их 
переквалификации; 

– урегулировать вопросы, касающиеся определения размера прожиточного минимума; 
– задействовать механизмы социального, делового и политического партнерства и 

интегрировать социальную политику в программы экономического развития отраслей и 
регионов. Выстроить эффективные партнерские отношения между работодателями, 
профсоюзами и государством; 

– продолжить реформирование системы социальных льгот на основе их замены 
адресными выплатами: установить справедливые правила распределения общественных 
благ; 

– стимулировать малое и среднее предпринимательство, создать условия для «легкого» 
вхождения в бизнес всех заинтересованных в этом граждан. 
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 
 

У фінансовій системі України центральне місце займає державний бюджет, він є 
найбільшим централізованим фондом грошових коштів. Поряд із фінансами, державний 
бюджет є самостійною економічною категорією і втілює фінансові відносини, що 
виникають при утворенні централізованого фонду грошових ресурсів країни та його 
використанням на загальнодержавні потреби. 

Структура бюджету як фінансового плану відображає склад і частку доходів та 
видатків. Загалом вона досить стабільна, хоча щороку можуть відбуватися 
певні зміни. 

Бюджет України на 2019 рік став найбільш раннім – ніколи в Україні не приймали 
бюджет у листопаді. Причина – вимога Міжнародного валютного фонду прийняти 
збалансований бюджет для отримання коштів нової програми. Без грошей МВФ виконати 
бюджет 2018 і фінансувати борги було б майже неможливо [1].  

Склад доходів та видатків державного бюджету визначається Бюджетним кодексом 
України та законом про Державний бюджет на відповідний рік. Структура доходів бюджету 
на 2019 рік побано на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура доходів Державного бюджету 
України на 2019 рік, млрд. грн. 

Джерело: побудовано автором на основі [2] 

 
Законом на 2019 рік визначено доходів Державного бюджету України у сумі 

1.026.131.809,2 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного 
бюджету України – у сумі 928.507.915 тис. гривень та доходи спеціального фонду 
Державного бюджету України – у сумі 97.623.894,2 тис. гривень, згідно з додатком № 1 
до цього Закону. 

Щодо видатків Державного бюджету України – передбачено 1.112.129.997,6 тис. грн., у 
тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України – у сумі 
1.005.767.548,6 тис. грн.. та видатки спеціального фонду Державного бюджету України – у 
сумі 106.362.449 тис. грн. [3]. 

У табл. 1 подано структуру видатків Державного бюджету на 2019 рік. 
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Таблиця 1 
Видатки Державного бюджету України, млрд.грн. 

Сфера Млрд.грн Сфера Млрд.грн 

Фінанси 260,01 Обласні адміністрації 9,65 

Соцполітика 236,15 Екологія 9,35 

Освіта і наука 125,19 Культура 7 

Національна безпека 117,11 Інформполітика 4,69 

Охорона здоров’я 98,07 Зовнішня політика 4,5 

Внутрішня безпека 92,85 Енергетика 4,3 

Інфраструктура 65,51 Міжнародна політика 3,6 

Правосуддя 30,93 Космічні дослідження 2,13 

Сільське господарство 14,86 Боротьба з корупцією 1,87 

Державне управління 13,11 Решта 0,32 

Економіка та торгівля 10,95 Разом 1112,15 

 
Для наочності представимо наведені дані у діаграмі (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура видатків Державного бюджету 
України на 2019 рік, млрд. грн. 

Джерело: побудовано автором на основі [2] 

 
Загалом бюджет передбачає зростання доходів і видатків бюджету. Це стало можливо 

завдяки змінам до Податкового кодексу, які передбачають підвищення деяких податків і 
введення ліміту на посилки. Також враховуються наслідки ухвалення законів про 
розмитнення авто – легалізація «євроблях», за розрахунками, поповнить скарбницю на 
мільярд гривень. 

Досліджуючи бюджет у системі планів, слід зазначити, що він, будучи центральною 
ланкою фінансової системи, має забезпечувати усі розподільні та перерозподільні процеси в 
Україні. Тобто бюджет як основний фінансовий план повинен забезпечувати мобілізацію 
грошових коштів держави, здійснювати їхній розподіл за головними напрямами на від-
повідні цілі згідно з соціально-економічною політикою держави. 
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ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ 
НА ЗРОСТАННЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 

Для аналізу економічного становища країни та визначення добробуту населення 
використовуються економічні показники, які входять в систему національних рахунків 
(СНР) та характеризують динаміку і стан вітчизняної економіки. Макроекономічні 
показники сприяють визначенню сукупного виробництва та є частиною функції управління 
економікою. Основними макроекономічними показниками є: валовий національний 
продукт (ВНП); валовий внутрішній продукт (ВВП); чистий національний продукт (ЧВП); 
національний дохід (НД), особистий дохід (ОД) та дохід кінцевого використання (ВД).  

Крім зазначених вище показників для аналізу добробуту населення використовують 
також інтегральні показники рівня життя населення (реальні використовувані та 
скореговані доходи населення; кінцеві витрати домашніх господарств на споживання; 
номінальна і реальна заробітна плата), показники економічної активності населення (рівень 
економічної активності населення; рівень безробіття; співвідношення кількості зайнятих до 
загальної чисельності населення), демографічні показники (динаміка чисельності 
постійного населення; очікувана тривалість життя; рівень освіти населення; рівень 
народжуваності та смертності) [3]. 

Окремо виділяють показники економічного зростання: збільшення реального ВВП 
(ЧНП або НД) в абсолютних вибірниках за деякий період часу; збільшення реального ВВП 
(ЧНП або НД) на душу населення; збільшення за деякий період часу реального ВВП (ЧНП 
або НД) в розрахунку на одного зайнятого; виробництво основних видів продукції на душу 
населення. 

Показники, які входять до СНР, дозволяють визначати обсяги виробництва в 
конкретний момент часу та визначають фактори, які безпосередньо впливають на 
функціонування економіки, вони є основною для формування та проведення ефективної 
державної економічної політики, яка б сприяла покращенню економічного становища 
суспільства [5]. На основі макроекономічних показників можна приблизно порахувати 
економічний добробут населення, що є важливим при визначенні стратегії розвитку країни. 
У табл. 1 представлено величину ВВП та його зміну в динаміці за роками. 

Таблиця 1 
Динаміка ВВП України 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Валовий внутрішній продукт  1079346 1299991 1404669 1465198 1586915 1988544 2385367 2983882 

індекси фізичного обсягу; % до попереднього року 
Валовий внутрішній продукт 104,1 105,5 100,2 100,0 93,4 90,2 102,4 102,5 

індекси-дефлятори; % до попереднього року 
Валовий внутрішній продукт 113,7 114,2 107,8 104,3 115,9 138,9 117,1 122,1 

Джерело [4] 

 
Як видно з табл. 1 ВВП нашої країни є стабільно зростаючим, хоча якщо звернути увагу 

на індекси фізичного обсягу, то відзначимо, що у 2014 та 2015 роках спостерігалось його 
зменшення (до попереднього року). Рівень та динаміка макроекономічних показників 
залежать від фізичних обсягів виробництва та від рівня цін. Стосовно зміни цін (індекси-
дефлятори) то з табл. видно, що ціни зростають з кожним роком все більше, що свідчить 
про неефективну політику держави. Найкращими індикаторами економічного стану є 
обсяги річного сукупного виробництва товарів та послуг та сукупний випуск продукції. 

Основна мета суспільства задоволення потреб у матеріальних благах за наявних 
ресурсів, тому величина і динаміка фізичних обсягів виробництва мають важливе значення, 
оскільки дають змогу визначити як змінюється рівень задоволення потреб та рівень 
добробуту населення [1]. Ціни з року в рік змінюються, як наслідок змінюються і потреби 
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населення, залежно від зміни їхніх доходів. Динаміка доходів та витрат населення України 
відображено в табл. 2.  

Таблиця 2 
Доходи та витрати населення України (млн. грн.) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходи – всього 1101175 1266753 1457864 1548733 1516768 1772016 2051331 2652082 
у тому числі: 
заробітна плата 

449553 529133 609394 630734 615022 709590 898326 1209097 

% до усіх доходів 40,8 41,8 41,8 40,7 40,5 40,0 43,8 45,6 
прибуток та змішаний дохід 160025 200230 224920 243668 254307 323506 378213 477854 
% до усіх доходів 14,5 15,8 15,4 15,7 16,8 18,3 18,4 18,0 
доходи від власності 67856 68004 80769 87952 85114 80035 75452 78673 
% до усіх доходів 6,2 5,4 5,5 5,7 5,6 4,5 3,7 3,0 
соціальні допомоги та інші 
одержані поточні трансферти 

423741 469386 542781 586379 562325 658885 699340 886458 

% до усіх доходів 38,5 37,1 37,2 37,9 37,1 37,2 34,1 33,4 

Витрати та заощадження – 
всього 

1101175 1266753 1457864 1548733 1516768 1772016 2051331 2652082 

у тому числі: 
придбання товарів та послуг 

838213 1030635 1194791 1304031 1316757 1568173 1840262 2359985 

% до усіх витрат 76,1 81,4 82,0 84,2 86,8 88,5 89,7 89,0 
доходи від власності 28844 29064 18567 21091 23495 18583 15564 21561 
% до усіх витрат 2,6 2,3 1,3 1,4 1,5 1,0 0,8 0,8 
поточні податки на доходи, 
майно та інші сплачені 
поточні трансферти 

72251 83931 97226 107345 145736 154187 182914 239898 

% до усіх витрат 6,6 6,6 6,7 6,9 9,6 8,7 8,9 9,0 
нагромадження нефінансових 
активів 

19578 -1159 -2954 5378 2912 -2117 -5481 -32060 

% до усіх витрат 1,8 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 1,2 
приріст фінансових активів 142289 124282 150234 110888 27868 33190 18072 62698 
% до усіх витрат 12,9 9,8 10,3 7,2 1,8 1,9 0,9 2,4 
Наявний дохід 847949 988983 1149244 1215457 1151656 1362599 1582293 2008278 

Джерело: [4] 

 
Аналізуючи табл. 2 можна відзначити, що значну частину у доходах населення України 

займає заробітна плата (40 – 45 %) та соціальні допомоги та інші одержані поточні 
трансферти (33 – 37 %). У витратах переважаюча ланка це  придбання товарів та послуг (82 – 
89 %). Важливим завданням сучасної соціально-економічної макростатистики є 
вдосконалювання показників добробуту населення, що включають в себе: зростання 
доходів населення й обсягів споживання товарів та послуг; підвищення рівня зайнятості та 
зниження рівня безробіття; покращення умов проживання; збільшення майна домашніх 
господарств; покращення рівня та якості життя населення тощо [2].  

Аналіз рівня та якості життя населення здійснюється за наступними показниками: 
– «рівень прожиткового мінімуму» і «розмір споживчого  кошику» (чим більшу частку в 

споживанні займають товари тривалого користування і послуги, тим вище рівень 
економічного розвитку країни); 

– стан трудових ресурсів (середня тривалість життя, рівень освіти населення, рівень 
кваліфікації трудових ресурсів, чисельність учнів і студентів на 10 тис. чол. населення, 
частка витрат на освіту у ВВП та ін.); 

– розвиток сфери послуг (число лікарів на 10 тис. чол. населення, забезпеченість 
населення житлом, побутовими приладами та ін.) [4]. 

Розглянувши основні макроекономічні показники ВНП та ВВП, можна зробити 
висновок про те, що вони відіграють важливу роль у визначенні економічного здоров’я 
суспільства, вони створюють базу дослідження та аналізу макроекономіки. При 
розрахунках ВВП, ВНП, ЧПВ, НД є ряд недоліків, однак не зважаючи на це, дані 
макропоказники є найбільш повними показниками, які посідають центральне місце в 
структурі системи національних рахунків. Хоча лише показники ВВП, ВНП та ЧНП та інші 
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не дають повної картини стану національної економіки та добробуту суспільства, але у 
взаємозв’язку та у доповненні з іншими показниками вони розкривають методи роботи та 
злагодженого функціонування елементів економіки, найбільш раціонально та ефективно. 
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КОНЦЕПТ СТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 
 

Трансформації у структурі економіки представляють собою певний порядок зміни 
взаємопов’язаних пропорцій, що відбуваються під впливом наявного матеріального базису 
та механізму виробництва, розподілу, обміну та споживання, що відповідає динаміці 
суспільних потреб. При цьому зовнішній рівень прояву структурних трансформацій в 
економіці може бути відображений зміною кількісних пропорцій між її елементами, а 
внутрішній – через якісну зміну взаємозв’язків між ними.  

Метою структурних трансформацій економіки є створення такої її структури, яка б 
сприяла формуванню принципово нових джерел економічного зростання, створенню умов 
для стабільного економічного розвитку. Оцінювання ефективності таких змін передбачає 
кількісний і якісний аналіз об’єктів структурних трансформацій, якими є елементи 
економічної системи, що складають ті чи інші структурні макроекономічні пропорції. 

Методології оцінювання макроструктурних трансформацій присвячені наукові праці 
низки вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких: А. Ботта [1], Р. Бруно [2], А. Васіна [3], 
А. Гуменюк [4], М. Гусєва [5], С. Єрохін [6], О. Жилінська [7],  А. Мельник [8],  
Д. Покришка і Т.А. Тищук [9],  Е. Прушківська [10], Т. Романова [11], О. Черненко [12], 
Л. Шинкарук [13] та ін.  

Зокрема, Д. С. Покришка і Т. А. Тищук в основу визначення трансформаційного 
потенціалу в технологічній сфері економіки поклали концепцію «щільності зв’язків» між 
товарами відповідно до їх галузевої приналежності і технологічної складності. Для 
оцінювання цієї «щільності» ними використано показники виявлених конкурентних переваг 
в зовнішній торгівлі (RCA) за товарними групами, з яких побудовано матриці зв’язності 
товарів. Даний підхід дозволив ідентифікувати найбільш перспективні для країни галузі з 
точки зору міжнародної конкурентоспроможності, на які повинна бути орієнтована 
структурна політика держави. О. Л. Черненко запропонував методичний підхід до 
розрахунку інтегрального індексу структурних змін за допомогою трьох проміжних 
показників – коефіцієнт зміни частки валової доданої вартості виду економічної діяльності 
у її сукупному обсязі, коефіцієнт зміни частки валової доданої вартості у випуску та 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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динамічний індекс інвестицій в основний капітал, – що дозволяє визначати прогресивний 
або регресивний характер структурних зрушень в галузевій структурі виробництва. 
Т. В. Романова адаптувала статистичні методи, зокрема розрахунок середнього 
квадратичного відхилення, запропонувавши концепцію нового індексу протікання 
структурних зрушень у національній економіці. Е. Прушківська аналізує секторальну 
структуру економіки через горизонтальний та вертикальний розвиток, а також через модель 
«цілого» та модель «функціонування». Модель «цілого» секторальної структури відображає 
цивілізаційний рух суспільства через зміну кількісного співвідношення між секторами, а 
модель «функціонування» характеризує якісний розвиток окремих секторів (первинного, 
вторинного, третинного) під впливом структуроутворюючих факторів.  

Віддаючи належне існуючим напрацюванням в означеній сфері, необхідно зазначити, 
що існуючі наробки акцентовані переважно на оцінювання структурних трансформацій за 
галузевою і, частково, технологічною ознаками, тоді як поза їхньою увагою залишаються 
відтворювальний, територіальний, зовнішньоекономічний й інституційний аналіз 
структурних зрушень у національному господарстві. Необхідність здійснення всебічної та 
комплексної оцінки трансформаційним процесам економічної системи обумовлює 
необхідність подальших досліджень у даному напрямі. 

Оцінка структурних трансформацій в економіці базується на їхніх якісних і кількісних 
характеристиках. Для оцінювання структурних трансформацій на макроекономічному рівні, 
залежно від характеру та змісту економічних елементів і процесів, зв’язки між якими 
відображаються в певних пропорціях, виокремлюють такі концептуальні підходи до 
структурного аналізу економіки: відтворювальний, галузевий, секторальний, 
територіальний (регіональний),  зовнішньоекономічний, інституційний, технологічний. 
Використання представлених методичних підходів  структурування національної економіки 
у процесі її функціонування дозволяє отримати комплексну характеристику й оцінку 
макроекономічних структурних трансформацій (рис. 1). 

Рис. 1. Характеристика підходів до аналізу структури економіки 
Джерело: складено автором 

 
Діагностика темпів, напряму і маси структурних трансформацій здійснюється на основі 

системи індикаторів, які свідчать про формування прогресивної структури економіки чи, 
навпаки, сигналізують про посилення деформованості макроструктурних пропорцій. 

Таким чином,  в ході аналізу підходів до оцінювання макроекономічних структурних 
трансформацій сформульовано концептуальні підходи до структурного аналізу 
національної економіки: відтворювальний, галузевий, територіальний (регіональний), 
зовнішньоекономічний, технологічний, секторальний та інституційний. Економічну 
структуру за цими підходами можна розглядати як з боку виробництва, так і з боку 

Підходи до структурного аналізу економіки 

Відтворювальний аналіз 

(співвідношення елементів, сторін, підрозділів 

процесу суспільного відтворення) 

Територіальний аналіз 

(участь економічних районів у виробництві і 

споживанні, їх розміщення та інфраструктура) 

Інституційний аналіз 

(розподіл за інституційними секторами, формами 

власності, організаційно-правовими формами, 

можливістю спостереження ) 

Секторальний аналіз 

( відображає стадії економічного розвитку з точки зору цивілізаційного підходу. На основі галузевої 

класифікації  виокремлюють сектори економіки: первинний, вторинний, третинний, четвертинний) 

Галузевий аналіз 

(пропорції розвитку окремих галузей, видів 

діяльності, їх частка у ВВП.) 

Зовнішньоекономічний аналіз 

(зовнішньоекономічна діяльність держави, місце 

країни у світовому суспільному поділі праці) 

Технологічний аналіз 

(взаємозв’язки між технологічними укладами, 

тенденції зростання передових технологій) 
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розподілу, обміну, споживання створеного продукту; як з позиції підприємств, галузей, 
регіонів й інших суб’єктів господарювання, а також з позиції окремих економічних 
факторів та процесів. Необхідність їх розгляду у взаємозв’язку та взаємозалежності 
обумовлюється тим, що структура економіки не є стабільною за визначенням, а постійно 
змінюється під впливом чинників ендогенного та екзогенного характеру. Зрушення за 
однією структурною ознакою продукують зміну пропорцій між складовими, що 
класифікуються за іншими ознаками. Базовими кількісними показниками структурних 
трансформацій в економіці є індикатори маси, швидкості, темпів та інтенсивності 
структурних зрушень, що визначають відповідні динамічні характеристики в зміні 
пропорцій між однорідними елементами економічної (під)системи.  

Оцінка ефективності структурних трансформацій потребує кількісного розрахунку 
критеріїв або орієнтирів оптимального співвідношення пропорцій між елементами 
економічної системи. На практиці еталонними для подібних порівнянь стають значення 
структурних індикаторів згідно цілей досягнення економічної безпеки держави, 
загальноприйнятих міжнародних стандартів або розрахунків середніх величин на основі 
обраних для порівняння країн чи регіонів світу. Напрацьований інструментарій складає 
значну методологічну базу для проведення емпіричних оцінок ефективності 
макроекономічних структурних трансформацій в Україні, що в подальшому дозволить 
виявити пріоритети структурних змін у вітчизняній економіці та сформувати науково-
практичні рекомендації щодо удосконалення державного регулювання у сфері оптимізації 
структурно-галузевих пропорцій економіки України. Разом з цим, необхідність 
систематизації та квантифікації критеріїв оптимальності за кожним індикатором, а також 
опрацювання методичних підходів в частині розрахунку інтегрального показника 
структурних трансформацій національної економіки обумовлюють перспективу подальших 
досліджень у даному напрямку. 
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СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ОБОРОТУ 
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В 2018 РОЦІ 

 

Роздрібна торгівля – вид економічної діяльності суб’єктів господарювання у сфері 
товарообороту, що охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачеві та надання 
йому торговельних послуг, де здійснюється продаж (перепродаж) без перероблення 
населенню нових або уживаних товарів, або домашніми господарствами в магазинах, 
торгових центрах, наметах, кіосках, з лотків, компаніями поштового замовлення, у фірмах 
посилкової торгівлі, за допомогою рознощиків та вуличних торговців, споживчих 
кооперативів, аукціонних фірм тощо [1, c. 4]. 

Оборот роздрібної торгівлі складається з роздрібного товарообороту підприємств 
фізичних осіб-підприємств (ПФОП) та роздрібного товарообороту місцевих одиниць 
підприємств юридичних осіб (МОПЮ) [2, c. 6]. 

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в 2018 р. (у січні-листопаді – найактуальніша 
інформація на час написання роботи) складає 829,4 млрд грн, що на 6,2 % більше 
відпопідного періоду 2017 р. 71,8 % даного показника складає роздрібний товарооборот 
юридичних осіб та 28,2 % – роздрібний товарооборот фізичних осіб-підприємців. 

До регіонів-лідерів за обсягом товарообороту належать м.Київ, Дніпропетровський, 
Харківський, Одеський та Київський. Сумарний обсяг даних регіонів складає 50,5 % від 
загального обороту роздрібної торгівлі в Україні. Лідерство м.Києва обумовлено вищим, 
порівняно з населенням інших регіонів України, рівнем доходів мешканців столиці. 

На рис. 1 показано динаміку об’єму обороту роздрібної торгівлі в Україні за січень 
2013 р. – листопад 2018 р. Графічним методом в програмі Excel, найбільш підходить 
поліноміальна лінія тренда шостого порядку. Але коефіцієнт кореляції при даній лінії 
тренду дорівнює лише 0,4247, тобто не можно брати дану лінію тренду для прогназування. 

Рис. 1. Оборот роздрібної торгівлі в Україні за січень 2013 р. – листопад 2018 р. 
Джерело: побудовано автором на основі даних Держстату [3] 

СЕКЦІЯ 8 ЕКОНОМІКА ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ 
SECTION 8 ECONOMICS OF TRADE AND SERVICES 

y = -9E-05x6 + 0,0201x5 - 1,778x4 + 73,272x3 - 1418,8x2 + 11893x + 42808

R² = 0,42
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Існує значна різниця об’єму обороту між груднем та січнем (рис. 2). Дану різницю 
можно пояснити тим, що до нового року піднімаються ціни на товари, а також населення 
більш схильне до покупок товарів та подарунків до новорічних свят. Також є збільшення 
об’єму в серпні, що можна пояснити підготовкою до навчального року та очікування 
зменшення температури на вулиці.  

Рис. 2. Індекс сезонності обороту роздрібної торгівлі в Україні 
Джерело: побудовано автором на основі даних Держстату [3] 

 
На 1 січня 2018 р. В Україні налічується 38655 об’єктів роздрібної торгівлі. Більше 

половини з них (62 %) є магазини роздрібної торгівлі з продовольчими товарами, 37 % – 
магазини з непродовольчими товарами та лише 1 % становлять об’єкти роздрібної торгівлі 
поза магазинами, з лотків та на ринках. 
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
НА РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

До факторів які найбільш вагомо впливають на ефективність діяльності суб’єктів 
підприємництва на ринку харчових продуктів можна віднести такі: A) наявність маркування 
за міжнародними стандартами якості; B) відповідність продукції міжнародним стандартам 
якості; C) глибина запровадження системи контролю якості, а саме HACCP; D) рівень 
диверсифікації підприємства на споживчих ринках; E) територіальне розташування 
виробничих потужностей підприємства; F) рівень технічного устаткування; досвід та 
інтелектуальний потенціал підприємства; G) законодавча база; рівень менеджменту на 
підприємстві; H) система постачання ресурсами;  J) інформаційно-комунікаційна система; 
K) рівень креативного розвитку. 

У результаті проведеного у 2018 році експертного дослідження можна підсумувати, що 
оцінки, виставлені факторам, характеризуються високою кореляцією. Це говорить, що 
експерти погоджуються в оцінці їх вагомості. Найважливішими виявились чинники A та E. 
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Ці фактори мають найвищий рівень важливості при дослідження поведінки суб’єктів 
підприємництва на ринку харчових продуктів. Варто зауважити, що інші враховані фактори 
є також важливими, коефіцієнти вагомості для них є значно вищими за 8 %. Тобто, хоча, 
респонденти обрали декілька найбільш важливих чинників, все ж інші фактори, вони також 
розглядають, які такі що мають бути враховані при проведенні аналізування діяльності 
суб’єктів підприємництва на ринку харчових продуктів. 

Важливим є те, що чинникам зовнішнього середовища експерти надали лише 18 % 
вагомості. Це свідчить про те, що підприємства є успішними передусім завдяки власним 
внутрішнім можливостям. Протягом років незалежності відбувається перехід від 
централізовано керованої форми державного регулювання економіки до ринкової. Принцип 
«laissez-faire» так і не був запроваджений у повній мірі, оскільки законодавча база часто 
переглядається, змінюються вимоги до звітності, змінюється фіскальна політика. Це може 
свідчити про низький рівень інвестиційної привабливості України. Проте, все ж думка 
експертів говорить, що внутрішнє середовище підприємства є більш вагомим для його 
успіху ніж зовнішнє.  

Це говорить про те, що досвід підприємства, його репутація, система менеджменту, 
використання міжнародного маркування, запровадження сучасних систем контролю якості 
продукції є вирішальними чинниками успішності підприємства, яке працює у сфері 
харчових продуктів. Варто зазначити, що експерти також наділили територіальне 
розміщення високим рівнем вагомості, це говорить про те, що підприємства такого типу 
прив’язані географічно до ринків постачання і збуту. Прикладом цього можуть служити 
кластер туризму в Кам’янці-Подільському, розвиток якого сприяє становлення дрібного 
підприємництва у сфері харчових технологій в регіоні. В результаті опитування експертів 
можна також підсумувати, що в цілому сучасна вітчизняна модель ведення бізнесу у 
досліджуваній галузі знаходиться на етапі формування. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ПОТЕНЦІАЛУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

Охорона здоров’я, як соціально-економічна структура, являє собою специфічну систему 
по задоволенню людських потреб, які називаються медичними. Важливою задачею є 
адаптація до потреб охорони здоров’я методів організації і управління закладами охорони 
здоров’я. Дослідження структурних і функціональних взаємозв’язків елементів управління 
наданням медичних послуг дає змогу приблизитися до вирішення проблеми по розробці 
єдиної концепції, що оптимально співвідносить інтереси пацієнта і лікаря, і в той же час 
збалансовано враховує можливу діяльність конкурента. 

На показники здоров’я населення значною мірою впливають соціально-економічні 
чинники, екологія, спосіб життя, а також доступність та рівень медичної допомоги. 
Політика держави в галузі медицини спрямована на лікування хвороб та фінансування 
закладів медицини, а не на попередження хвороб на основі вчасної та правильної 
діагностики. Доцільно створювати систему забезпечення якісних медичних послуг для 
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населення та зростання престижу роботи медичних працівників. Стан здоров’я та 
тривалість життя повинні стати головними критеріями доцільності й ефективності 
діяльності лікарень.  

Сьогодні національна система охорони здоров’я зіштовхується з такими складними 
проблемами, як катастрофічна нестача ресурсів та їх нераціональне використання. Друга 
половина 20-го століття – початок 21-го ознаменували стрімке покращення здоров’я людей 
на Землі через використання передових методів оздоровлення, лікування, профілактики 
хвороб. Середня очікувана тривалість життя (СОТЖ) за останні 100 років суттєво зросла. 
Так, у 1900 р. вона становила в середньому 35 років, у 2000 – 65,4, у 2010 – 67,7, у 2050 – 
передбачається 75 років. Але в окремих країнах вже зараз СОТЖ досягає 82 роки. У світі 
відзначається значне зростання кількості населення віком понад 65 років.  

Українські лікувальні заклади зараз теж покращують засоби по лікуванню і 
профілактиці хвороб. Розглянемо їх розвиток на прикладі Комунального підприємства 
«Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради, яке являється головним 
лікувально-діагностичним та інформаційно-аналітичним центром області.  

Лікарня містить в собі такі єдині центри та відділення в Рівненській області, як: центр 
лапароскопічних та малоінвазивних хірургічних втручань; гастроентерологічний центр; 
центр мікрохірургії ока та екстреної офтальмологічної допомоги; центр лікування 
складних розладів серцевого ритму;  центр хірургії органів травлення, ендокринології та 
шлунково-кишкових кровотеч; центр ортопедії, травматології та вертебрології; 
ревматологічний центр; центр захворювань крові та коагулопатій; відділення серцево-
судинної хірургії; опіковий центр; центр торакальної хірургії; нефрологічне відділення; 
відділення інтенсивної терапії з екстракорпоральних методів детоксикації; відділення 
інтервенційної радіології.  

У лікарні постійно запроваджуються новітні технології: радіальний доступ дозволяє 
скоротити час перебування хворого на ліжковому режимі та зменшити кількість ускладнень [1]. 

За допомогою впровадження нових технологій та забезпечення обладнанням стало 
можливим покращити і числові результати діяльності лікарні (таблиця 1).  

Таблиця 1 
Ліжковий фонд та його використання Комунального підприємства 

«Рівненська обласна клінічна лікарня» 

Роки 
Кількість ліжок 
середньорічних 

Надійшло хворих усього Виписано 
Проведено хворими 

ліжко-днів 
2013 725 23037 22776 259652 
2014 725 23515 23191 262354 
2015 725 24638 24384 271109 
2016 715 24800 24541 269999 
2017 675 24754 24480 260978 

Джерело: [1] 

 
Оптимізація функціонування закладу дозволила знизити навантаження на ліжковий 

фонд. З 725 ліжок у 2013 року їх число знизилось до 675 у 2017 році. При цьому пропускна 
спроможність лікарні зросла. Так у 2013 році пролікувалось 23037 осіб, а у 2017 це число 
зросло до 24754 осіб, тобто на 1717 осіб більше. Кількість виписаних теж суттєво зросла. 
Таку ж динаміку ми можемо спостерігати і щодо ліжко-днів. 

Пристосування системи охорони здоров’я до ринкових умов потребує від медичного 
менеджера кожного ієрархічного рівня вміння об’єктивно оцінювати власну діяльність, 
роботу лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ), розробляти та обґрунтовувати 
перспективні плани розвитку ЛПЗ чи його підрозділу, вміти приймати оптимальні 
управлінські рішення.  В таких умовах, поряд із традиційними методами аналізу, 
найважливіший системний підхід як напрям методології. В основу системного підходу 
повинно бути покладено дослідження об’єктів охорони здоров’я. 

Найбільший вплив на формування та використання потенціалу лікарні здійснюють 
наступні компоненти середовища: економічний, конкуренти, сфера надання послуг, 
фінанси, маркетинг. 

Список літератури 
1. Рівненська обласна клінічна лікарня. URL: https://rokl.rv.ua/ (дата звернення 26.01.2019).  

https://rokl.rv.ua/uk/endovascular_surgery
https://rokl.rv.ua/uk/endovascular_surgery
https://rokl.rv.ua/uk/thoracic_surgery
https://rokl.rv.ua/uk/intervertial
https://rokl.rv.ua/uk/intervertial


Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права» 
 

 

62 

 

 

УДК 338.3 

Деркач О. Г. 
к. е. н., доцент кафедри менеджменту, 

інноваційної та інвестиційної діяльності, 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 

Джума Г. О. 

студентка 2 курсу магістратури, 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ЗАЛІЗОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
 

У сучасних умовах діяльність промислових підприємств України 
характеризується високою ресурсомісткістю виробництва. Визначальною особливістю є 
постійне зростання дефіциту ресурсів унаслідок їх обмеженості та зростання їх вартості. Як 
наслідок, підвищується рівень собівартості та зменшується  чистий фінансовий 
потік, що створює значні ризики у функціонуванні підприємств та ускладнює процеси 
управління ними.  

Промисловий комплекс України є однією з найважливіших стратегічних ланок. Від 
нього залежить рівень економічного розвитку країни, стан та обсяги внутрішнього та 
зовнішьоторгівельного обороту, забезпеченість зайнятості населення. Рівень 
промислового розвитку країни впливає на її економічну та соціальну безпеку, 
ступінь реалізації ключових національних інтересів в країні та поза її межами. Гірничо-
збагачувальний комплекс України – це сукупність підприємств, які послідовно 
здійснюють видобуток та збагачення руд металів. Гірничо-збагачувальний комплекс 
України є складовою гірничо-металургійного комплексу, який нараховує близько 
15 металургійних комбінатів і заводів; 3 феросплавних заводи; 14 гірничодобувних 
підприємств; 2 коксохімічних заводи; 13 заводів з виробництва вогнетривів; 
20 метизних заводів; 8 підприємств з виробництва труб [5]. Гірничо-збагачувальний 
комплекс є важливим експортоутворюючим напрямом і значною мірою характеризує 
та визначає експортний потенціал та конкурентоспроможність країни. Він є 
найважливішою та однією із рентабельноих у наш час ланкою металургійного 
комплексу країни. Наразі Україна входить до складу основних світових 
виробників залізорудної сировини та займає сьому позицію із десяти, поступаючись 
Китаю, Бразилії, Австралії [4; с. 3]. Найбільшими гірничо-збагачувальними комбінатами 
(ГЗК) України є: ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», 
ПАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат», АТ «Новоселівський 
гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний 
комбінат», ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Центральний 
гірничо-збагачувальний комбінат», ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат». 
Згідно із даними Державної служби статистики, у середньому за останні пять років роки 
частка продукції добувного комплексу в промисловості України становить 10,8 %, 
металургійного виробництва –15,7 [3]. 

Незважаючи на високі показники у структурі виробництва (порівняно з іншими 
галузями господарства), у залізорудному секторі за останні роки сформувалися негативні 
тенденції, що обумовлені цілою низкою факторів. Так, через суттєве падіння світових цін 
обсяг українського експорту руди у грошовому еквіваленті у 2015 р. зменшився на 37 %, при 
тому, що в товарному виразі, порівняно з попереднім роком, спостерігається збільшення 

СЕКЦІЯ 9 ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ 

SECTION 9 ECONOMICS OF INDUSTRY 
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експорту руд заліза та продуктів їх збагачення (агломерованого та неагломерованого 
концентратів, випаленого піриту) на 12 %  [7]. Відзначимо, що Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України визначає вагомою проблемою розвитку галузі зниження 
вартісних показників продукції через глобальну конкуренцію, валютне регулювання, 
повернення податку на додану вартість (ПДВ) і, відповідно, відсутність фінансування для 
просування експорту. 

Зниження внутрішнього споживання руд заліза та продуктів їх збагачення відбулося 
через конфлікт на Сході країни, де зосереджена переважна більшість виробничих 
потужностей та через економічну кризу. На внутрішньому ринку поточні можливості 
металопродукції оцінюються експертами максимально в 10-11 млн. т, що майже втричі 
менше порівняно з обсягами її експорту. У той же час аналіз динаміки експорту 
металургійної продукції свідчить про великі втрати експортного потенціалу. Так, обсяг 
експорту з 2008 р. по 2015 p. скоротився у 2,9 рази  [3]. 

Незважаючи на кризовий стан гірничо-металургійного комплексу, галузь в Україні 
може успішно розвиватися, за умови встановлення правильних пріоритетів та 
стратегічних цілей на державному рівні. Для зміни ситуації необхідно створити 
умови для ефективного використання наукового потенціалу та підвищення ролі 
держави у реалізації інвестиційно-інноваційної моделі розвитку галузі. Пріоритетами 
реформ мають бути зменшення енергоємності виробництва, збільшення попиту на 
внутрішньому ринку на вітчизняну залізорудну та металургійну продукцію 
(підтримка комбінатів повного циклу виробництва – від переробки сировини до 
виготовлення готової високотехнологічної продукції), стимулювання експорту, 
забезпечення конкурентоспроможності української металопродукції на світовому ринку та 
залучення інвестицій.  

Для привернення іноземних інвесторів доцільно запровадити відкриті й чітко 
визначені правила гри української залізорудної промисловості. Важливим кроком у цьому 
напрямку є імплементація міжнародного стандарту Ініціативи прозорості 
видобувних галузей в Україні, що передбачає відкритість та підзвітність 
видобувних підприємств, публікацію у відкритому доступі даних про 
балансові запаси корисних копалин, їх видобуток та сплачені податки, а також 
вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази для створення сприятливих 
умов, а саме: скасування мита, обмеження обсягів експорту; розробка програм 
розвитку та реформування вітчизняного залізорудного комплексу на основі 
інноваційних технік та технологій. 

Доцільно звернути увагу на співпрацю з міжнародними інституціями, які 
займаються  розвитком промисловості (наприклад, Комісія ЄС, ОЕСР та Комітет ОЕСР зі 
сталі тощо), з метою  впровадження у вітчизняному  промисловому комплексі європейських 
стандартів та систем контролю, систем безпеки продукції, критеріїв оцінювання 
енергоефективності та енергозбереження. 
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