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Основное звено кредитной системы страны – коммерческие банки, 
осуществляющие определённый спектр банковских операций для своих 
клиентов на принципах коммерческого расчёта. Для этого они использу-
ют не только свой собственный капитал, но и привлечённый финансовый 
капитал в виде вкладов, депозитов, межбанковских кредитов и других ис-
точников. 

В кредитном рынке Украины сегодня доминирует рациональная де-
нежно-кредитная политика. Она призвана минимизировать инфляцию, 
способствовать устойчивому экономическому росту, поддерживать уро-
вень валютного курса на экономически обоснованном уровне. 

 
Кравчук А. 

НТУ «ХПИ» 

НЕТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

УКРАИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Сегодня Украина стоит перед серьёзной проблемой снижения кон-
курентоспособности отечественных промышленных предприятий в силу 
ускоренного старения существующих технологий. Устаревшая производ-
ственная база большинства предприятий не позволяет им производить 
продукцию, качеством и уровнем издержек отвечающую мировым стан-
дартам. А ведь в советские годы на рынке технологий украинские предп-
риятия были в числе лидеров. 

В Украине ещё сохранились уникальные предприятия ракетно-
космического, военно-промышленного комплекса, авиастроительные, су-
достроительные и другие перспективные предприятия, которые при соот-
ветствующем обновлении технологической базы и государственной под-
держке позволили бы Украине получать конкурентные преимущества на 
зарубежных рынках. Помимо технологической отсталости, существуют и 
другие проблемы, препятствующие реализации конкурентных преиму-
ществ украинских предприятий на зарубежных рынках. Это и наличие 
неблагоприятного бизнес-климата, и коррупция, которой пронизана вся 
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система власти, неэффективная система налогообложения, др. Но следует 
особо выделить непродуманную нетарифную отечественную политику, 
которая стимулирует вывоз сырья, полуфабрикатов, товаров с низкой до-
бавленной стоимостью и оказывает серьёзное давление на перспективные 
высокотехнологичные отрасли украинской промышленности. 

Как показывает практика, большинство промышленно развитых 
стран, проводя политику свободной торговли, во времена кризисов пере-
ходит на политику жесткого протекционизма, даже в некоторых случаях 
в отношении стран-участниц совместного интеграционного объединения. 
При этом ограждаются в первую очередь высокотехнологичные отрасли. 
Политика протекционизма подразумевает использование этими странами 
преимущественно нетарифных инструментов, поскольку они являются 
более завуалированными по сравнению с тарифными методами, а явное 
изменение ими тарифных ставок грозит введением санкций со стороны 
стран торговых партнеров. Почему бы Украине, которая также находится 
сейчас в состоянии экономического кризиса, не перенять опыт развитых 
стран, используя активно рычаги нетарифного регулирования торгового 
оборота? 

Данные меры, наряду с применением других инструментов повыше-
ния конкурентоспособности, позволят усилить конкурентные позиции 
высокотехнологичных предприятий украинской промышленности на за-
рубежных рынках.  

 
Крамар А. 

ХІБС УБС НБУ 

БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Головна особливість сучасного світу – його стрімка глобалізація. 
Вона стосується всіх сфер життя суспільства, значно впливає на наш роз-
виток. Глобалізація – це феномен ХХ сторіччя. Вона має об’єктивний ха-
рактер і пов’язана насамперед із тим, що в міру просування суспільства 
шляхом соціального прогресу людство все більше усуспільнюється. Гло-
балізація охоплює всі сфери життя людства, зокрема й ринок праці в 
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українській державі, адже вплив глобалізації на нашу країну також є по-
мітним і неминучим. Глобалізація виробництва, посилення взаємозалеж-
ності національних економік і, як наслідок, виникнення й постійний роз-
виток міжнародного ринку праці, що охоплює потоки трудових ресурсів, 
які перетинають національні кордони, призводять до трудової міграції 
громадян України. Тож указана тема є досить актуальною в ХХІ ст.  

У світі сформувався постійний міжнародний ринок робочої сили. 
Основні такі ринки утворилися в США, Канаді, країнах Західної та Півні-
чної Європи і Латинської Америки. Своєрідними центрами притоку іммі-
грантів за останні роки стали Ізраїль, Південно-Східна Азія, Австралія й 
Нова Зеландія. 

Як свідчить статистика України, за останні роки значно скоротилася 
міграція української робочої сили на зовнішні ринки. За даними Держав-
ного комітету статистики, 2012 р. міграційний приріст (скорочення) ста-
новив 30 422 осіб, кількість вибулих – 10 497, кількість прибулих – 
40 919. Проте на економічний розвиток країни й на суспільні проблеми 
цей факт відчутно не вплинув.  

Отже, глобалізаційні процеси впливають на робочу силу в Україні. 
Люди виїжджають за кордон в пошуках роботи, а держава втрачає квалі-
фіковану робочу силу. Урядові України слід звернути увагу на таку про-
блему економіки, як міграція робочої сили, і здійснити певні дії щодо 
зменшення еміграційних процесів. Адже ми втрачаємо висококваліфіко-
вані кадри, які могли б значно підвищити ВВП країни та підняти рівень її 
соціально-економічного розвитку. 

 
Кузнецова Н. 

ХНАМГ 

МОДЕЛЬ «ПОТРІЙНОЇ СПІРАЛІ» І МОЖЛИВОСТІ 
ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

Актуальним завданням на етапі становлення засад постіндустріаль-
ної економіки України є формування такої моделі державного управління 
науково-технологічною сферою, яка надає змогу провести модернізацію 
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вітчизняної матеріальної галузі народного господарства, системи науко-
во-технологічного навчання й підвищення наукової кваліфікації, надати 
сучасні науково-технологічні послуги як цілісну систему продукування 
знань у контексті розвитку національної інноваційної системи. Вона по-
винна ґрунтуватися на засадах ефективного державного управління нау-
ково-технічною діяльністю з урахуванням парадигми сучасного світового 
розвитку, а також відбивати основні тенденції трансформації сфери по-
ширення й упровадження наукових знань в Україні. 

У цьому контексті особливої уваги набуває концепція «потрійної 
спіралі» (Triple Helix), розроблена професором Стенфордського універси-
тету Генрі Іцковичем (1996 рік): університет – уряд – бізнес. Сутність цієї 
концепції полягає в тому, що університети створюють ідеї, уряд формує 
нормативну базу, бізнес забезпечує ресурсами. За принципами моделі 
«потрійної спіралі» працює науковий парк «Київська політехніка» Київ-
ського політехнічного інституту (КПІ), створений відповідно до Закону 
України від 22 грудня 2006 р. За юридичною формою це корпорація, яка 
на основі поєднання інтересів учасників об’єднує 55 іноземних та україн-
ських високотехнологічних компаній; близько 100 наукових груп і лабо-
раторій КПІ, що створюють для них конкурентоспроможні нововведення; 
понад 20 інженерних факультетів, які готують для компаній високоякіс-
ний персонал; кілька венчурних та інвестиційних фондів, які за потреби є 
інвесторами окремих стартап-проектів (тільки-но створені компанії, що 
знаходяться на стадії розвитку і будують свій бізнес або на основі нових 
інноваційних ідей, або на основі нових технологій). До роботи наукового 
парку залучають дедалі більше студентів, які не лише працюють у його 
компаніях, а й створюють у структурі бізнес-інкубатора парку власні ма-
ленькі компанії для виведення на ринок своїх винаходів і проектів. 

Ключовим пріоритетом і реальним двигуном конкурентоспроможно-
сті в майбутньому стають наука, інновації, технології, освіта й підприєм-
ництво. У суспільстві, яке ґрунтується на знаннях, освітній заклад пови-
нен відігравати розширену роль, беручи «капіталізацію знань» за акаде-
мічну мету. Навчання в таких університетах має заохочувати підприєм-
ницьку діяльність випускників у створенні власних стартап-проектів. 
Уряд повинен стимулювати цей процес, даючи замовлення й купуючи 
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продукцію й маленьких фірм, що додасть нової динаміки всій економіч-
ній системі. У довгостроковій перспективі саме університети стають 
центрами, які генерують технології та нові форми підприємництва, зали-
шаючи за собою й наукові дослідження. 

 
Лебедева О., Толстых Н. 
БГТУ им. В. Г. Шухова 

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА  
МОЛОДЫХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 

Экономика постиндустриальной эпохи принципиально изменила от-
ношение к факторам производства. Всё более явной становится зависи-
мость экономического развития стран от качества человеческих ресурсов, 
которыми они располагают. Поэтому профессионально-образовательные 
характеристики человеческих ресурсов, составляющие интеллектуальный 
потенциал страны, стали одним из основных факторов, определяющих ее 
экономическое развитие. В связи с этим спрос на образовательные услуги 
учреждений высшего профессионального образования вырос, и рынок 
образовательных услуг уже несёт на себе как экономическую, так и соци-
альную нагрузку.  

«Образовательные услуги высшего профессионального образова-
ния» –своеобразная система, включающая такие взаимосвязанные элеме-
нты, как сумма получаемых знаний, престиж вуза, диплом и т. п. Именно 
совокупность этих элементов и определяют конечную стоимость. Но, на 
наш взгляд, она должна включать еще такой элемент, как трудоустройст-
во молодых специалистов.  

Анализ статистических данных показал, что в 2011 г. уровень заня-
тости среди населения с высшим профессиональным образованием сос-
тавил 81,5 %, со средним и начальным профессиональным образованием 
соответственно 73,7 % и 73,2 %. А в машиностроении уровень занятости 
среди специалистов с высшим профессиональным образованием (как в 
сельском и рыбном хозяйстве, образовании и педагогике, металлургии) 
составляет 77–79 %. 


