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Таблиця 2 

Основні показники поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки на території 

України (тис. т.)[2] 

Роки Утворено Утилізовано Спалено Видалено в 
спеціально відведені 
місця та об’єкти 

Наявність на кінець року у 
спеціально відведених місцях та 
на території підприємства 

2007 2370,9 847,9 62,1 1057,0 20121,5 
2008 2585,2 1031,2 39,6 990,6 20131,8 
2009 2301,2 918,9 32,2 1066,3 21017,2 
2010 1230,3 825,9 15,8 333,2 20852,3 
2011 1659,8 642,4 16,5 306,3 20587,7 
2012 1434,5 597,5 15,6 138,5 19509,4 
2013 1368,1 541,4 14,0 146,7 14324,8 

 

Дослідивши основні проблеми сталого розвитку національного 

господарства необхідно зробити висновок, що є необхіднимпроведення 

постійного аналізу та чітка структуризація всіх аспектів функціонування 

екологічної безпеки на підприємствах України. Бо саме така структура  

визначає надмірні загальні обсяги, марнотратні методи та способи 

природокористування й негативного впливу на навколишнє природне 

середовище, тобто обсяги видобутку, переробки і споживання природних 

ресурсів, ефективність їх використання. 
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АНАЛІЗ ШЛЯХІВ КОРРЕКЦІЇ ЗОВНІШНІХ ДИСБАЛАНСІВ В 

КОНТЕКСТІ МАКРОЕКОНОМІЧНІХ МОДЕЛЕЙ 

 

За умов подальшої глобалізації та інтеграції України у міжнародні ринки 

проблема корекції її зовнішніх дисбалансів стає ще більш актуальною. 
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В залежності від того, в рамках якої макроекономічної моделі відкритої 

економіки аналізується динаміка рахунку поточних операцій, різняться й 

запропоновані заходи політики щодо корекції зовнішніх дисбалансів. 

Вважається, що Мід перший вважав за потрібне корегувати внутрішні та 

зовнішні дисбаланси в рамках підходу загальної рівноваги. Однак, досягнення 

внутрішньої рівноваги вважалось пріоритетним, тоді як передбачалось, що 

платіжний баланс неявно відновить свій рівень до дошокового. Мід вважав, що 

як фіскальна так і монетарна політики однаково ефективні та більшою мірою 

впливають на показник абсорбції (внутрішнього попиту). Отже, виникає дилема 

неможливості досягнення двох цілей одночасно – так, наприклад, стимулююча 

монетарна або фіскальна політика, яка потребуються для внутрішніх потреб 

може погіршити ситуацію з платіжним балансом. Задля запобігання таких 

випадків, Мід пропонував застосовувати так звану «цінову політику», що 

означало зміни обмінного курсу або зміни у цінах. Останнє (мається на увазі 

зміна ціни), навряд чи може слугувати в якості інструмента, як зазначає 

Вільямсон [1], тому так звану «цінову політику» можна розглядати як політику 

зміни обмінного курсу. Отже, країні з низьким рівнем попиту та дефіцитом 

поточного рахунку, згідно з Мідом, необхідно проводити стимулюючу 

фіскальну або монетарну політику та девальвувати свою валюту. 

Інтерпретація зв’язку між внутрішньою та зовнішньої рівновагою в дусі 

Міда отримала відображення в діаграмах Салтера-Свона. У координатах 

«сукупний попит/обмінний курс» розглядаються наступні 4 випадки: (1) 

нижчий від природного рівень доходу (безробіття) та від’ємне сальдо 

поточного рахунку; (2) вищий від природного рівень доходу (інфляція) та 

від’ємне сальдо поточного рахунку; (3) вищий від природного рівень доходу 

(інфляція) та додатне сальдо поточного рахунку; (4) нижчий від природного 

рівень доходу (безробіття) та додатне сальдо поточного рахунку. 

Використання інструментів політики для випадків (2) та (4) є прозорим та 

їх застосування для цілей внутрішнього балансування не має протиріч із 

зовнішнім балансуванням. Тоді як (1) та (3) випадки є суперечливими. 
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Вирішення цього питання, як і у Міда, досягається шляхом додавання ще 

одного інструменту – обмінного курсу. Однак, недоліком моделі є визнання 

унікальності рівноважного значення обмінного курсу [2]. 

Зв’язок монетарної політики та корекції зовнішніх дисбалансів 

розглянуто представниками монетаристської школи. В рамках монетарного 

підходу, згідно стандартної моделі Полака [3], контроль над зростанням 

чистого внутрішнього кредиту це ключ до стабілізації рівня міжнародних 

резервів, а отже, платіжного балансу. Якщо чистий внутрішній кредит зростає 

швидше за попит на  гроші виникає дефіцит поточного рахунку. Через 

перевищення грошової пропозиції над попитом зростає попит на товари, 

підвищується імпорт та зростають внутрішні ціни. Тому, користуючись тільки 

монетарними інструментами, країна не може одночасно збільшити чистий 

внутрішній кредит та знизити дефіцит поточного рахунку. 

Отже, на основі проаналізованих досліджень, можна дійти висновку, що 

корекцію зовнішніх дисбалансів в Україні необхідно проводити шляхом змін у 

фіскальній або курсовій політиці. 

Корекція внаслідок змін у фіскальній політиці відбудеться через 

скорочення внутрішнього попиту, яке може бути здійснене шляхом бюджетної 

консолідації. Зміни у фіскальній політиці мають значний та довгостроковий 

вплив на поточний рахунок. Однак, режим обмінного курсу теж впливає на 

ефективність консолідації (за фіксованого режиму номінального обмінного 

курсу корекція скоріш за все буде більш різкою через неможливість 

використання змін обмінного курсу для пом’якшення дії шоків). 

Номінальна девальвація обмінного курсу впливає на стан поточного 

рахунку через зміну відносних цін. За умов достатньо високої цінової 

еластичності експорту та імпорту номінальна девальвація обмінного курсу 

призводитиме до зниження дефіциту, що підтверджують результати більшості 

робіт, які досліджували цей ефект. Однак, ефект девальвації на торговельні 

потоки є неоднозначним та різниться в залежності від країни та особливостей 

дослідження. Отже, наявність так званого ефекту перенесення, (зміна 
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внутрішніх цін через зміну обмінного курсу за умов стабільних зовнішніх цін) 

може дещо послабити вплив номінальної девальвації на стан поточного 

рахунку.  

З метою отримання ґрунтовних рекомендацій щодо дієвості курсової 

політики для України, необхідно емпірично оцінити еластичності дефіциту 

поточного рахунку за доходом та цінами та змоделювати дію на нього 

фіскального шоку та шоку обмінного курсу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ У КРИЗОВИХ УМОВАХ  

 

Інвестиційна привабливість підприємства є важливою характеристикою, 

оцінювання якої є сполучним етапом між аналізом та прийняттям рішень про 

інвестування коштів. У кризових умовах актуальним є питання існування 

підприємства, яке неможливе без залучення коштів.  У зв'язку з цим 

підприємство прагне до підвищення інвестиційної привабливості для залучення 

інвесторів.  

Дослідження статистичних даних щодо фінансування інвестиційної 

діяльності підприємств України свідчить про перевагу власних коштів у 

структурі джерел інвестування (табл. 1). 

Протягом 2010-2012 рр. спостерігалося поступове зростання загального 

обсягу капітальних інвестицій, а у 2013 році відбувається зниження 


