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В Украине развитие такого финансирования обусловлено стремите-
льным развитием отраслей экономики, напрямую связанных со строите-
льством жилой и коммерческой недвижимости, а в России – реализацией 
энергетических, горнодобывающих и развитием капиталоёмких промыш-
ленных проектов. 

Существует три вида проектного финансирования: non-recourse 
project finance, limited recourse project и full recourse project finance. Сейчас 
украинские банки, как и российские, могут предложить своим клиентам 
такие виды проектного финансирования, как limited recourse и non-
recourse project finance. 

Проектное финансирование – это не новый источник ресурсов, а те-
хника инвестирования, которая позволяет лучше приспособить финанси-
рование к специфичным требованиям каждого проекта. При этой форме 
кредитования ресурсы привлекаются на национальных или международ-
ных финансовых рынках под государственные либо частные банковские 
гарантии. 

Наиболее активно из всех российских банков проектное финансиро-
вание развивает Сбербанк. За последние 10 лет объемы такого финанси-
рования Сбербанком возросли в 15 раз: с 21 млрд. рублей в 2001 году до 
315 млрд. рублей в 2011 году. 

Итак, для России проектное финансирование может быть эффектив-
ным и действенным финансовым инструментом в отношении долгосроч-
ных инвестиционных проектов, связанных с капиталоёмкими отраслями 
экономики. Однако украинская экономика не готова к реализации проек-
тного финансирования в данных сферах, а ограничивается лишь строите-
льной отраслью. 

 
Грудачова І. 
НТУ «ХПІ» 

РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ: 
ЗАЙНЯТІСТЬ І БЕЗРОБІТТЯ У ЧАСИ КРИЗИ 

Безробіття є одним із найважливіших складників економічних відно-
син у державі. Без досягнення високого рівня зайнятості не можна гово-



250 

рити про виконання державою якихось соціальних зобов’язань, неможли-
во також забезпечити поступальний соціально-економічний розвиток кра-
їни, безпечне функціонування суб’єктів господарювання, підвищення до-
бробуту населення, убезпечення різних сфер його життєдіяльності. 

Унаслідок функціонування колишньої командно-адміністративної 

системи, а також сучасних трансформаційних проблем зайнятість в Укра-

їні має такі особливості: а) низька ціна робочої сили; б) значні масштаби 

нерегламентованої законодавством або неформальної зайнятості; 

в) приховане безробіття, ін. 

Усі причини виникнення безробіття в перехідній економіці України 

можна поділити на групи відповідно до рівнів суспільних відносин: 

1. На міжнародному рівні: низька конкурентоспроможність економі-

ки, її надмірна відкритість, слабкий державний захист внутрішнього рин-

ку, відсутність національних пріоритетів розвитку, неефективна участь у 

процесах регіональної економічної інтеграції, дезорієнтація курсу зовні-

шньоекономічної політики. 

2. На макрорівні: системна криза, трансформаційний спад, структур-

ні зрушення, деіндустріалізація, інституційні деформації, тінізація еко-

номіки, маргиналізація певних верств населення. 

3. На макрорівні: криза праці та системи менеджменту, поглиблення 

відчуження найманих працівників від праці і власності. 

4. На особистісному рівні: зниження рівня освіти та кваліфікації, не 

сформованість нових ціннісних орієнтирів та ринкової мотивації. 

Стан ринку праці й тенденція до зростання кількості безробітних 

свідчать про потребу прийняття термінових і радикальних заходів, необ-

хідних для розв’язання проблеми зайнятості та створення робочих місць. 

Подолання безробіття в Україні можливе лише тоді, коли державна ідео-

логія висуне зовсім інші ідеали, ніж «бути ідеальним споживачем» та 

«ефективним власником». Держава повинна передбачити можливість пе-

реходу прав власників до тих, хто зможе керувати ними ефективно й на 

користь нації. 

 


