
ЕЕККООННООММІІЧЧННИИЙЙ  ДДИИССККУУРРСС  

TTHHEE  EECCOONNOOMMIICC  DDIISSCCOOUURRSSEE  

Випуск 4 
2015

Міжнародний збірник наукових праць 
International collection of scientific papers 

Засновник: ГО «Науковий клуб «СОФУС» 
Рік заснування: 2013 
Державна реєстрація: серія ____ № __________, від ______ р. 
Періодичність виходу: до 4 разів на рік 
Збірник до переліку фахових видань України, затверджених МОН України, не входить. 
ISSN 2410-0919 (Print) 
ISSN 2410-7476 (Online) 
Збірник індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: The Cite Factor, The Journals Impact 
Factor, The General Impact Factor, Directory of Research Journals Indexing, ResearchBib, Directory of abstract indexing 
for journals, Academia.edu, Scribd, The Electronic Journals Library, Universal Impact Factor 

Редакційна колегія: 
Башнянин Г.І. – головний редактор, д.е.н., професор (Україна) 
Васильців Т.Г., д.е.н., професор (Україна) 
Гринкевич С.С., д.е.н., професор (Україна) 
Лупенко Ю.О., д.е.н., професор, академік НААН (Україна) 
Редченко К.І., д.е.н., професор (Україна) 
Бачинський В.І., к.е.н., професор (Україна) 
Герасименко Т.О., к.е.н., доцент (Україна) 
Куцик П.O., к.е.н., професор (Україна) 
Сава А.П., к.е.н., с.н.с. (Україна) 
Сидорук Б.О., к.е.н., с.н.с. (Україна) 
Семенишена Н.В. – відповідальний редактор, к.е.н., доцент (Україна) 

Зарубіжні вчені: 
Pal Singh Netra, Professor (Full) at Management Development Institute, Gurgaon (India) 
Кірєєва О.Ф., д.е.н., професор (Білорусь) 
Корольонок Г.А., д.е.н., професор (Білорусь) 
Пармаклі Д.М., д.е.н., професор (Республіка Молдова) 
Cідорова М.І., д.е.н., доцент (Росія) 

Відповідальність за за оригінальність (плагіат) тексту наукової статті, точність наведених фактів, цитат, 
статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не 
містяться дані, що не підлягають відкритій публікації несуть автори наукових праць. Точки зору авторів публікацій 
можуть не співпадати з точкою зору редколегії збірника. Передрук та переклад статей дозволяється лише за 
згодою редакції та автора. 

Видавець: ФОП Тарасенко Р.М., Україна, 47708, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Довжанка, 
вул.Шевченка 55. Тел. +38 (066) 271-19-11 
Надруковано: СМП «ТАЙП», Україна, 46000, м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 44б. Тел. +38 (0352) 527500 

Рекомендовано до друку Радою засновників 
(протокол № 3 від 25.06.2015 р.) 

Підписано до друку 29.06.2015 р.Формат 60х90/16. 
Умовн. друк. арк. 11,82. Папір офсетний. Друк 
офсетний. Тираж 300. Замовлення № 6/2015. 

Адреса редакції: ГО «Накуовий клуб «СОФУС», Україна, 46027, м. Тернопіль, а/с 553.  
Тел. +38 (0) 787-81-47. E-mail: clubsophus@gmail.com; clubsophus@mail.ru. Web: www.sophus.at.ua 

 ГО «Науковий клуб «СОФУС», 2015 

http://finance.mnau.edu.ua



2 

ЕЕККООННООММІІЧЧННИИЙЙ  ДДИИССККУУРРСС  

TTHHEE  EECCOONNOOMMIICC  DDIISSCCOOUURRSSEE  

Issue 4 
2015

Міжнародний збірник наукових праць 
International collection of scientific papers 

Founder: Scientific club «SOPHUS» 
Founded: 2013 
State registration: ___ № __________, reissued __________. 
Periodicity: up to 4 times a year 
The collection is not included to the list of professional editions of Ukraine approved the MES of Ukraine. 
ISSN 2410-0919 (Print) 
ISSN 2410-7476 (Online) 
The collection indexed in international directories and databases: The Cite Factor, The Journals Impact Factor, The 
General Impact Factor, Directory of Research Journals Indexing, ResearchBib, Directory of abstract indexing for journals, 
Academia.edu, Scribd, The Electronic Journals Library, Universal Impact Factor 

Editorial board: 
Bashnyanyn G.I. – Chief editor, Doctor of Economics, Professor (Ukraine) 
Vasyltsiv T.H., Doctor of Economics, Professor (Ukraine) 
Hrynkevych S.S., Doctor of Economics, Professor (Ukraine) 
Lupenko Yu.O., Doctor of Economics, Professor (Ukraine) 
Redchenko K.I., Doctor of Economics, Professor (Ukraine) 
Bachynskyi V.I., Ph.D., Professor (Ukraine) 
Gerasymenko T.O., Ph.D., associate Professor  (Ukraine) 
Kutsyk P.O., Ph.D., Professor (Ukraine) 
Sava A.P., Ph.D., Senior Researcher (Ukraine) 
Sidoruk B.O., Ph.D., Senior Researcher (Ukraine) 
Semenyshena N.V. – сontributing editor, Ph.D., associate Professor (Ukraine) 

Foreign scientists: 
Pal Singh Netra, Professor (Full) at Management Development Institute, Gurgaon (India) 
Kireeva O.F., Doctor of Economics, Professor (Belarus) 
Korolenok G.A., Doctor of Economics, Professor (Belarus) 
Parmakli D.M., Doctor of Economics, Professor (Moldova) 
Sidorova M.I., Doctor of Economics, associate Professor (Russia) 

Responsibility for originality (plagiarism) the text of the article, the accuracy of facts, quotations, statistics, proper 
names, place names and other information, as well as the fact that the materials do not contain data that can not be 
open publication are the authors of scientific papers. The opinions of the authors of publications may not coincide the 
views of the editorial board of the collection. Reprint and translation of articles is allowed on the written consent with the 
editorial office and the author. 

Publisher: Employed Tarasenko R.M., Ukraine, 47708, Ternopil region, Ternopil district, Dovzhanka, Shevchenko St., 55. 
Tel. +38 (066) 271-19-11 
Printed: Tajp, joint small enterprise, Ukraine, 46000, Ternopil, Chernivetska St., 44b. Tel. +38 (0352) 527500 

Recommended for publication by Founder Council 
(protocol # 3, from 06.25.2015) 

Signed for printing 06.29.2015.Format 60х90/16. 
Cond. print. sheets. 11,82. Offset paper. Printing offset. 
Copies 300. Order № 06/2015. 

Editorial Office: Scientific club «SOPHUS», Ukraine, 46027, Ternopil, box 553.  
Tel. +38 (0) 787-81-47. E-mail: clubsophus@gmail.com; clubsophus@mail.ru. Web: www.sophus.at.ua 

 Scientific club «SOPHUS», 2015 

http://finance.mnau.edu.ua



3 

ЗЗ    ММ    ІІ    СС    ТТ

Економічна теорія 

Літовченко Богдан. КРЕАТИВНА ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ: 
ВИКЛИК ЧАСУ ЧИ ІЛЛЮЗІЯ 

5 

Світова економіка 

Орлова Олена. ТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ: 
СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

11 

Економіка і управління народним господарством 

Бінерт Олеся. АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 
ПРОДУКЦІЇЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

20 

Бордюжа Анастасія. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО 
ОЦІНЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

28 

Керекеша Ольга, Місько Ганна, Малюта Олексій. СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

37 

Лункіна Тетяна. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 45 
Павлов Константин, Селин Владимир. ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ГРУЗОПОТОКОВ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 

54 

Сава Андрій. ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ РЕГІОНУ ЗА РОКИ 
ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

68 

Самойленко Інна. УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В КОНТЕКСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ КРАЇНИ 

80 

Економіка природокористування 

Сидорук Борис. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР НА 
ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 

88 

Фінанси, грошовий обіг і кредит 

Громова Анастасія, Пилипишина Ірина, Носковська Анна. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ 
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

100 

Лелюк Наталія, Чечетова Наталія. ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЙНОГО ВПЛИВУ 

107 

Облік, аналіз, аудит 

Прокопова Олена, Гаркуша Наталія, Твердохліб Катерина. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СУЧАСНИХ БІЗНЕС-СИСТЕМАХ 

117 

Сидорова Марина. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

125 

Щербатюк Василий. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКИХ 
СЧЕТОВ 

134 

Пуцентейло Петро. АНАЛІТИЧНА КОМПОНЕНТА ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПІДПРИЄМСТВ 

144 

Сторінка молодих вчених 

Медвідь Сергій, Батракова Тетяна. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК 
НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

157 

Відомості про авторів 164 

http://finance.mnau.edu.ua



4 

CC    OO    NN  TT    EE    NN    TT

Economic theory 

LitovchenkoBogdan. THE CREATIVE SCHOOL OF MANAGEMENT FOR CREATIVE ECONOMY: 
CHALLENGE OF THE TIME OR ILLUSION 

5 

World еconomy 

Orlova Olena. TRADE RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION: STATE, 
PROBLEMS AND PROSPECTS 

11 

Economics and management of national economy 

Binert Olesya. ANALYSIS AND WAYS OF ORGANIZATION IMPROVING THE PRODUCTION OF 
MILK CATTLE – BREEDING PRODUCTS IN LVIV REGION 

20 

Bordyuzha Anastasia. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE 
ECOLOGICAL AND ECONOMIC EVALUATION OF AGRICULTURAL LAND USE 

28 

Kerekesha Olga, Misko Ganna, Maliuta Oleksii. THE SENSE AND ROLE OF ECONOMIC 
SECURITY OF ENTERPRISE 

37 

Lunkina Tetyana. ANALYZING OF THE UKRAINE’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ITS MAIN 
TRENDS 

45 

Pavlov Konstantin, Selin Vladimir. PROBLEMS, TRENDS AND PROSPECTS OF CARGO FLOWS 
THE NORTHERN SEA ROUTE 

54 

Sava Andriy. EVALUATION OF STRUCTURAL CHANGES IN AGRICULTURAL PRODUCTION OF 
REGION DURING THE YEARS OF ECONOMIC TRANSFORMATIONS 

68 

Samoylenko Inna. ЕLECTRICITY MARKET MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF STATE ENERGY 
SECURITY 

80 

Environmental economics 

Sydoruk Borys. DEVELOPMENT PROSPECTS OF ENERGY CROPS IN TERNOPIL REGION 88 
Finance, monetary circulation and credit 

Gromova Anastasiia, Pylypyshyna Iryna, Noskovska Anna. THEORETICAL AND 
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF FINANCIAL RESOURCES ENTERPRISE 

100 

Leliuk Nataliia, Chechetova Nataliia. PRIORITIES OF REGIONAL DEVELOPMENT SECURING 
UNDER THE CONDITIONS OF DESTABILIZATION INFLUENCE 

107 

Accounting, analysis, audit 

Prokopova Olena, Garkucha Natalia, Tverdokhlib Katherine. INFORMATION SUPPORT OF 
MAKING MANAGERIAL DECISIONS IN MODERN BUSINESS SYSTEMS 

117 

Sidorova Marina. A SYNERGISM APPROACH IN THE MANAGEMENT ACCOUNTING 125 
Shcherbatyuk Vasil. THE QUESTIONS DEVELOPMENT OF NATIONAL SYSTEM ACCOUNTING 
ACCOUNTS 

134 

Putsenteilo Petro. ANALYTICAL COMPONENTS ACCOUNT SOFTWARE ENTERPRISES 144 
Page of young scientists 

Medvid’ Serhii, Batrakova Tetjana. ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPISE AS INALIENABLE 
PART OF CORPORAPTE STRATEGY 

157 

Information about the authors 164 

http://finance.mnau.edu.ua



ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС 
Міжнародний збірник наукових праць 

Випуск 4. 2015. 

THE ECONOMIC DISCOURSE 
International collection of scientific papers 

Issue 4. 2015. 

45 

[Scientific and methodical aspects of the economic security's ensuring]. Odessa: Atlant, 152 p. 
6. Kurakov, L. P., Kurakov, V. L., Kurakov, A. L. (2004). Ekonomika i pravo: slovnik-dovidnik [Economy

and law: Dictionary and references]. Moscow, Russia: Institutions of higher learning and school, 392 p. 
7. Moiseienko, I. P., Marchenko, O. M. (2011). Upravlinnia finansovo- ekonomichnoiu bezpekoiu

pidpriemstv [The management of financial and economic security of enterprises]. Lviv, 380 p. 
8. Tsigilik, I. I., Panevnik, T. M. (2007). Ekonomicheskaya bezopasnost predpriyatiya v sisteme

vnutrennego ekonomicheskogo mehanizma [The economic security of an enterprise in the system of internal 
economic mechanisms]. The economy, no. 8, pp. 3-5. 

УДК 338.43:005.35 
JEL Classification О11 

Лункіна Тетяна 
к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту 
Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна 
E-mail: lunkina_tanya@mail.ru 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Lunkina Tetyana 
Cand. Sci. (Ekon), Associate professor of Finance and Auditing Department 
Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv, Ukraine 
E-mail: lunkina_tanya@mail.ru 

ANALYZING OF THE UKRAINE’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ITS 
MAIN TRENDS 

Анотація 
Актуальність. Українська економіка має великий ресурсний і економічний потенціал для 

ефективного розвитку. Проте, нераціональна структура природокористування, ресурсо- та 
енергомісткість технологій, низька економічна ефективність, великі фінансові витрати, низький 
рівень конкурентоздатності підприємств не дають змоги ефективно розвиватися соціально-
орієнтованому ринковому господарству. Метою статті є дослідження основних тенденції сталого 
розвитку України. Відповідно до визначеної мети необхідно вирішити такі основні задачі: 
охарактеризувати основні загальноприйняті індикатори сталого розвитку; дослідити такі основні 
показники сталого розвитку в Україні як: прожитковий мінімум, розмір соціальних виплат, рівень 
інфляції, ВВП, тощо; провести аналіз на прикладі Миколаївської області Індексу сталого розвитку. 

Методи. У статті були використані методи: дослідницько-статистичний, нормативний, 
розрахунково-конструктивний метод, факторний, індексний аналіз, економіко-математичні методи. 

Результати. У статті досліджено основні тенденції сталого розвитку України. Україна має 
великий ресурсний потенціал для ефективного розвитку економіки, проте останніми роками 
спостерігається значне зниження основних показників, які характеризують сталий розвиток: 
життєвий рівень населення, якість людських ресурсів, захищеність життєдіяльності, рівень 
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РОЗДІЛ 
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ 

НАРОДНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

TOPIC 
ECONOMICS & MANAGEMENT 

OF NATIONAL ECONOMY 

46 

інфляції, тощо. У статті проаналізовано рівень соціальних виплат в Україні протягом останніх 
років, які хоч і підвищувалися, проте, враховуючи інфляційні процеси, можна сказати,що рівень 
життя населення значно погіршився. На регіональному рівні нами було досліджено Миколаївську 
область і визначено, що за показниками Індексу сталого розвитку дана область займає середню 
позицію щодо якості життя населення, підприємницької діяльності, екологічної складової та інших 
показників. 

Перспективи. Для аналізу якості розвитку економіки держави потрібно застосовувати 
порівняльний аналіз у співставленні зі світовими показниками в даному напрямі для побудови 
ефективної моделі сталого розвитку країни. Також, необхідно для стабілізації економіки України, 
проводити ґрунтовну  виважену  державну політику, яка включає в себе стабілізаційні механізми 
економіки: зниження інфляційних процесів, політичну стабільність, підвищення основних показників 
розвитку держави (ВВП, НД).. 

Ключові слова: сталий розвиток, ВВП, рівень життя населення, мінімальна заробітна плата, 
мінімальний прожитковий мінімум. 

Abstract 
Introduction, Purpose. The Ukrainian economy has a great economic potential and resource for 

effective development. However, the irrational structure of nature, resource and energy intensity of 
technologies, low economic efficiency, large financial costs, and low business competitiveness make the 
process of socially-oriented market economy development to be more complicated. The article deals with the 
researching of the fundamental trends of Ukraine’s sustainable development. According to a specific purpose 
the following tasks should be solved: to describe the main indicators of sustainable development in general; to 
examine the following key indicators of sustainable development in Ukraine as a living wage, social benefits, 
inflation, GDP, etc.; to conduct analysis  of sustainable development on the example of Mykolayiv region 
Indexes. 

Methods. There were the methods of: research and statistical method, method of regulation, settlement 
and constructive method, factor method, index analysis, economic-mathematical methods. 

Results. This article describes the main trends of sustainable development of Ukraine. Ukraine has a 
great potential for resource efficient economy, but in recent years there has been a significant reduction in key 
indicators that characterize the sustainable development of the country, its living standard, human resources’ 
quality, life protection, inflation, and so on. The article analyzes social benefits in Ukraine in recent years, 
which, despite their increasing, still are under the inflation processes. Due to that fact the living standard of 
Ukrainians had significantly decreased. At the regional level, as a n example in Mykolayiv region, we had 
determined that in terms of the Sustainable Development Index, this region occupies a middle position on life 
quality, entrepreneurship, environmental component and other factors. 

Discussion. To analyze the quality of the state's economy the comparative analysis as for the world 
and national indicators should be applied in order to build an effective model of sustainable development. Also, 
it is necessary to stabilize the economy Ukraine, to conduct a balanced public policy, which includes 
mechanisms of the economy stabilization: lower level of inflation, political stability, improvement of basic 
indicators of state (GDP, NI). 

Keywords: sustainable development, GDP, standard of living, minimum wages, minimum living wage. 

Аннотация 
Актуальность. Украинская экономика имеет большой ресурсный и экономический потенциал 

для эффективного развития. Однако, нерациональная структура природопользования, ресурсо- и 
энерговместимость технологий, низкая экономическая эффективность, большие финансовые 
расходы, низкий уровень конкурентоспособности предприятий не дают возможности эффективно 
развиваться социально ориентированному рыночному хозяйству. Целью статьи является 
исследование основных тенденции устойчивого развития Украины. В соответствии с 
определенной целью необходимо решить такие основные задачи: охарактеризовать основные 
общепринятые индикаторы устойчивого развития; исследовать такие основные показатели 
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устойчивого развития в Украине как: прожиточный минимум, размер социальных выплат, уровень 
инфляции, ВВП, и тому подобное; провести анализ на примере Николаевской области Индекса 
устойчивого развития. 

Методы. В статье были использованы методы: исследовательско-статистический, 
нормативный, расчетно-конструктивный метод, факторный, индексный анализ, экономико-
математические методы. 

Результаты. В статье исследованы основные тенденции устойчивого развития Украины. 
Украина имеет большой ресурсный потенциал для эффективного развития экономики, однако в 
последние годы наблюдается значительное снижение основных показателей, которые 
характеризуют устойчивое развитие: жизненный уровень населения, качество человеческих 
ресурсов, защищенность жизнедеятельности, уровень инфляции, и тому подобное. В статье 
проанализировано уровень социальных выплат в Украине в течение последних лет, которые хотя и 
повышались, однако учитывая инфляционные процессы, можно сказать, что уровень жизни 
населения значительно снизился. На региональном уровне нами была исследована Николаевская 
область и определенно, что по показателям Индекса устойчивого развития данная область 
занимает среднюю позицию относительно качества жизни населения, предпринимательской 
деятельности, экологической составляющей и других показателей. 

Перспективы. Для анализа качества развития экономики государства нужно применять 
сравнительный анализ в сопоставлении с мировыми показателями в данном направлении для 
построения эффективной модели устойчивого развития страны. Также, необходимо для 
стабилизации экономики Украины, проводить основательную взвешенную государственную 
политику, которая включает у себя стабилизационные механизмы экономики: снижение 
инфляционных процессов, политическую стабильность, повышение основных показателей 
развития государства (ВВП, НД). 

Ключевые слова: устойчивое развитие, ВВП, уровень жизни населения, минимальная 
заработная плата, минимальный прожиточный минимум. 

Актуальність. У сучасному світі розвиток і ефективність господарювання, в першу 
чергу, визначається здатністю раціонально використовувати власні переваги природно-
ресурсного потенціалу, в поєднанні соціальних, економічних та екологічних елементів. 
Українська економіка має великий ресурсний та економічний потенціал для ефективного 
розвитку. Проте, нераціональна структура природокористування, ресурсо- та 
енергомісткість технологій, низька економічна ефективність виробництва, великі 
фінансові витрати, низький рівень конкурентоздатності підприємств не дають змоги 
ефективно розвиватися соціально-орієнтованому ринковому господарству. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Протягом останніх років все частіше 
досліджується тематика сталого розвитку держави. Так, даний напрям отримав  розвиток 
в дослідженнях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: В. Бєлкіна, 
Л. Брауна, К. Гамільтона, В. Голубєва, Б. Міркіна, Б. Шнайдера та інших. Однак ідеї й 
принципи сталого розвитку залишаються актуальними і на сьогоднішній день, адже 
нестабільність в економіці держави, низький рівень доходів населення та загроза 
екологічній безпеці породжують небезпеку існування людства. 

Метою статті є дослідження сталого розвитку України на основі індикаторів 
розвитку держави з урахуванням сучасних тенденцій. 

Методи. У статті використовувалися загальнонаукові методи аналізу та синтезу, 
групування і порівняння, абстрактно-логічні методи, індукції та дедукції  та інші прийоми 
економіко-статистичного дослідження. 
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Результати. Сталий розвиток — це модель економічного зростання, в якій 
використання ресурсів направлено на задоволення потреб людини при збереженні 
навколишнього середовища, так що ці потреби в розвитку можуть бути задоволені не 
тільки в сьогоденні, але й для майбутніх поколінь [5]. 

Для того, щоб визначити місце і роль країни в світі є загальноприйняті індикатори 
сталого розвитку, до них належать: 

1. Соціальні:
- життєвий рівень населення (прожитковий мінімум); 
- якість людських ресурсів; 
- захищеність життєдіяльності. 
2. Екологічні:
- якість атмосфери, гідросфери та літосфери. 
3. Економічні:
- економічний розвиток; 
- характеристики споживання; 
- фінансові ресурси та механізми [6]. 
Згідно із законом України  «Про прожитковий мінімум», прожитковий мінімум – це 

вартісна величина набору продуктів харчування, а також мінімального набору  
непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, які необхідні для нормального 
функціонування організму людини для задоволення основних соціальних та культурних 
потреб особистості. Відповідно до закону, склад споживчого кошику, тобто набору 
товарів та послуг, необхідних для задоволення першочергових потреб людини, повинен 
змінюватися не менше одного разу в п'ять років. Однак, в Україні переглядали споживчий 
кошик останній раз у 2000 році. 

Прожитковий мінімум визначається із розрахунку на одну особу на місяць. Окремо 
прожитковий мінімум розраховується для тих осіб, які відносяться до основних 
соціальних та демографічних груп населення: 

- дітей віком до 6 років; 
- дітей віком від6 до 18 років; 
- працездатних осіб; 
- осіб, що втратили працездатність [7]. 
Для того, щоб проаналізувати розмір соціальних виплат в Україні протягом останніх 

років варто звернути увагу на рисунок 1. 
Як бачимо, протягом останніх років в Україні розмір соціальних виплат поступово 

підвищується. Розмір мінімальної заробітної плати в порівнянні з 2005 роком в 2015 р. 
(прогноз) підвищиться у 4 рази, розмір мінімальної пенсії – у 3,2 рази, розмір 
прожиткового мінімуму, у 3 рази, відповідно. Хоча підвищення суттєве, але враховуючи 
річний рівень інфляції, який сягає протягом десяти останніх років близько 339%, то на 
жаль кошти які виплачуються швидко втрачають свою вартість (рис. 2). 
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Рис. 1. Розмір соціальних виплат в Україні протягом 2005-2015 рр., грн. [1] 
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Рис. 2. Динаміка індексу інфляції в Україні протягом 2005-2015 рр, % [4] 

Також, одним із основних індикаторів сталого розвитку країни є валовий внутрішній 
продукт. За даними сайту Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Україні ВВП за 
IV квартал 2014 року порівняно з IV кварталом 2013 року скоротився на 15,2%. ВВП у 
розрахунку на одну особу у ІІІ кварталі 2014 року склав 9952 грн, що на 5,0% менше, ніж 
у ІІІ кварталі 2013 року. Скорочення валової доданої вартості у ІІІ кварталі 2014 року 
порівняно з ІІІ кварталом 2013 року зафіксовано за такими видами економічної діяльності 
як:  будівництво (на 26,1%), добувна промисловість (на 21,9%), торгівля (на 17,8%), 
переробна промисловість (на 15,2%), постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря (на 14,0%), професійна, наукова та технічна діяльність (на 
13,7%), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (на 13,2%), 
операції з нерухомим майном (на 8,9%), транспорт, складське господарство, поштова та 
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кур’єрська діяльність (на 7,1%), тимчасове розміщування й організація харчування (на 
6,9%), інформація та комунікації (1,8%), охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги (на 0,9%). Проте, варто відмітити зростання виробництва валової доданої 
вартості у сільському, лісовому та рибному господарстві (на 25,9%), а також у сферах 
державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (на 8,3%), 
фінансової та страхової діяльності (на 1,2%), освіти (на 1,1%), мистецтва, спорту, розваг 
та відпочинку (на 0,7%) [3]. 

Міжнародна організація The Heritage Foundation та The Wall Street Journal 
оприлюднила у 2014 році Індекс економічних свобод в розрізі 186 країн. Починаючи з 
1995 року, Україна була серед перших країн за якими здійснювався аналіз Індексу 
економічних свобод. У 2014 р. Україні належала 155-та позиція, серед 186 країн світу з 
показником індексу – 49,3, наші сусіди за відповідним показником – африканська країна 
Лесото – 154 місце та острів Карибського басейну Гаїті – 156 місце. Серед країн Європи 
Україна отримала найнижчий показник – 43 місце, а найкращі умови для розвитку 
економіки серед європейських країн в Швейцарії – 81,6, і це четверта рейтингова позиція 
в світі. Лідерство за даним рейтингом належить Гонг-Конгу, найгірші справи з 
економічнами свободами у Північної Кореї (табл. 1). 

Таблиця 1 
Індекс економічних свобод України у 2014 році 

Критерій оцінки Показник 
індексу 

Рейтинг серед держав світу, за ІЕС (155 з 186) 155 
Рейтинг серед держав Європи, за ІЕС (43 з 43) 43 
Індекс економічних свобод у 2014 році 49,3 
Динаміка індексу економічних свобод, 2013-2014 рр. 3 
Індекс захисту прав власності 30 
Динаміка індексу захисту прав власності, 2013-2014 рр. 0 
Індекс рівня корупції 21,94 
Динаміка індексу рівня корупції, 2013-2014 рр. -1,06 
Індекс податкового навантаження 79,06 
Динаміка індексу податкового навантаження, 2013-2014 рр. 0,86 
Індекс бюдюджетних витрат 37,55 
Динаміка індексу бюджетних витрат, 2013-2014 рр. 8,145 
Індекс підприємницької діяльності 59,8 
Динаміка індексу підприємницької діяльності, 2013-2014 рр. 12,2 
Індекс захисту трудових прав 49,77 
Динаміка індексу захисту трудових прав, 2013-2014 рр. -0,13 
Індекс регулювання цін 78,74 
Динаміка індексу регулювання цін, 2013-2014 рр. 7,74 
Індекс обмежень міжнародної торгівлі 86,18 
Динаміка індексу обмежень міжнародної торгівлі, 2013-2014 рр. 1,78 
Індекс інвестиційного клімату 20 
Динаміка індексу інвестиційного клімату, 2013-2014 рр. 0 
Індекс розвитку фінансового сектору 30 
Динаміка індексу розвитку фінансового сектору, 2013-2014 рр. 0 
Зважена (середня) тарифна ставка імпорту (%) 1,91 
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Продовження табл. 1 
Ставка ПДВ (%) 20 
Ставка податку на прибуток (%) 18 
Податкове навантаження, у % ВВП 38 
Обсяг бюджетних витрат, у % ВВП 45,63 
Чисельність населення 45,45 
ВВП (у млрд, ПКС) 335,17 
Темп приросту ВВП (%) за останній рік 0,15 
Темп приросту ВВП (%) за останні 5 років -0,9 
ВВП на душу населення (ПКС) 7373,99 
Рівень безробіття, у % 8,05 
Інфляція, у % 0,57 
Зростання прямих іноземних інвестицій (млн дол.) 7833 
Державний борг, у % до ВВП 37,42 

Джерело: [2] 

Аналізуючи наведені дані варто відмітити, що Україна значно погіршила свої позиції 
щодо значення Індексу економічних свобод. Причиною, насамперед, є скорочення 
виробництва, зниження рівня ВВП на душу населення, великий рівень інфляції в державі 
та підвищення росту дефіциту бюджету. 

В регіональному розрізі по Україні варто провести аналіз Індексу сталого розвитку. 
Для цього нами обрано Миколаївську область. Так, дана область за цим показником 
знаходиться на 25 позиції. Компонента якості життя – 14 позиція, «Базові потреби» – 18 
позиція, «Підприємницька діяльність» – 12, «Ринок праці» — 12 та «Інноваційні та 
інвестиційні можливості» – 13 позиція. За Індексом конкурентоспроможності – на 15 
позиції, Індексом інноваційно-кадрового потенціалу – на 14 позиції. Слід відзначити, що 
область посідає 13 місце за валовим регіональним продуктом на одну особу. Для регіону 
компонента безпеки життя за економічним виміром на середній позиції – інтегрально це 
18 позиція в Україні. Відповідно, рівень загроз економічного характеру для 
адміністративно-територіальної одиниці у зрізі рівня безробіття середній – 17 позиція, 
технологічна відсталість на високому рівні по країні – 5 позиція, загроза зниження 
добробуту населення посередня — 19 позиція. 

Щодо екологічного виміру Миколаївська область посідає 23 місце у рейтингу. За 
категоріями політики «Стан довкілля», «Екологічне навантаження і небезпека» та 
«Екологічне керування» область займає 23, 17 та 22 місця рейтингів, відповідно. Серед 
параметрів, які характеризують область з екологічної точки зору, необхідно виділити 
великі обсяги утворення токсичних відходів на душу населення (25 місце), низьку частку 
утилізації відходів (26 місце), значну розораність (24 місце) і низьку лісистість (26 місце) 
території за відносно малих обсягів лісонасаджування (24 місце). Миколаївська область 
за соціально-інституціональним виміром сталого розвитку на 19 позиції. Область 
демонструє невисокі показники Індикатору демографічного розвитку та середні значення 
Індикатору рівня освіти, зрештою опинившись на 27 позиції за «Розвитком людського 
потенціалу». 15 місце у області за категорією політики «Інституціональний розвиток» та 8 
– за категорією політики «Якість життя» (рис. 3).
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Рис. 3. Загрози сталому розвитку в Миколаївській області, 2013 рік [8] 

Загроза зниження тривалості життя в досліджуваній області має критичні 
максимальні в межах країни значення – 1 місце. За загрозами злочинності область на 11 
позиції у рейтингу, за загрозою корупції – 20. Загрозу соціальної нерівності демонструє 
Індекс Джині, який у Миколаївській області не набуває критичних значень – 16 позиція в 
рейтингу серед інших областей. 

Фахівці Єльського університету (США) визначають також індекс якості довкілля 
(Environmental Performance Index), що характеризує ефективність державної політики 
щодо збереження екосистем. Цей показник розраховується з використанням 22 
індикаторів, розподілених за десятьма категоріями, що характеризують як якість 
навколишнього середовища, так і життєздатність екосистем. За значенням цього 
показника у 2012 році Україна зайняла 102 позицію серед 132 країн світу, що 
підтверджує низький рівень дієвості державної політики в екологічній сфері. 

Висновки і перспективи. Отже, підсумовуючи зазначене, необхідно відмітити, що 
Україна має великий ресурсний потенціал для ефективного розвитку економіки, проте 
останніми роками спостерігається значне зниження основних показників, які 
характеризують сталий розвиток: життєвий рівень населення, якість людських ресурсів, 
захищеність життєдіяльності, рівень інфляції тощо. Тому для аналізу якості розвитку 
економіки держави потрібно застосовувати порівняльний аналіз у співставленні зі 
світовими показниками в даному напрямі для побудови ефективної моделі сталого 
розвитку країни. Також, необхідно для стабілізації економіки України, проводити 
грунтовну виважену державну політику, яка включає в себе стабілізаційні механізми 
економіки: зниження інфляційних процесів, політичну стабільність, підвищення основних 
показників розвитку держави (ВВП, НД).  
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