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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 


