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на одну особу віком від 65 р. припадає 4,4 особи віком 15-64 роки. За 

прогнозами до 2061 р. в Україні цей показник становитиме 2,3. Такі змі-

ни за діючої солідарної пенсійної системи є важким тягарем для працез-

датного населення і роблять виклики уряду. 

Вихід для України – це реформа пенсійної системи. Розпочата в 

2004 р., вона передбачала створення трирівневої пенсійної системи: пе-

рший рівень – реформована в бік підсилення страхових принципів солі-

дарна пенсійна система; другий рівень – обов’язкове державне накопи-

чувальне страхування; третій рівень – недержавне пенсійне забезпечен-

ня. Нині функціонують перший і третій рівень. Запровадження другого 

рівня постійно відкладається у зв’язку з дефіцитом коштів та невиріше-

ністю багатьох організаційних питань. Але й третій рівень не користу-

ється значною популярністю. Станом на 31.03.2015 р. в Державному ре-

єстрі фінансових установ містилася інформація про 76 недержавних пе-

нсійних фондів (НПФ) (57 із них – у місті Київ). На 31.03.2015 р. у НПФ 

було лише 49,5 тисяч вкладників. Традиційна солідарна (розподільча) 

система домінує в більшості країн ЄС. Однак, уряди країн ЄС розумі-

ють, що для достатку у старості необхідний приватний компонент в пен-

сійному забезпеченні. Розвиток цього компоненту не можливий без пев-

ного рівня обов’язковості пенсійних внесків в приватні пенсійні фонди 

та без податкових пільг вкладникам цих фондів. 

Крім цього, за висновком Міжнародної організації праці, найкра-

щим шляхом розв’язання проблем демографічного старіння є відмова 

від політики обов’язковості виходу на пенсію чи інших обмежувальних 

заходів по відношенню до зайнятості людей старше певного віку. 
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УЧАСТЬ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ 

 

На сьогоднішній день інтеграція України у світове господарство є 

необхідним процесом становлення і розвитку економіки нашої країни, 

гарантом забезпечення добробуту народу. Інтеграція не є самоціллю, а 

відкриває доступ до ринків факторів виробництва – капіталу, технологій, 

робочої сили. Протягом попередніх років ринкової трансформації Укра-

їна не змогла забезпечити такий доступ, обсяги іноземних інвестицій 
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порівняно з іншими постсоціалістичними країнами залишаються мізер-

ними. 

Головною передумовою реальної інтеграції країн є приблизно од-

наковий рівень економічного розвитку, сумісність господарських меха-

нізмів, соціально-економічна та правова однорідність (гомогенність). 

Основні макроекономічні показники – ВВП на душу населення, темпи 

зростання ВВП, його галузева структура, рівні інфляції, безробіття, про-

центних ставок, рівень продуктивності праці та заробітної плати – не 

повинні істотно відрізнятися. Саме тому найбільш ефективною є інтег-

рація економічно розвинених країн.  

На сьогоднішній день в Україні нестабільна економічна та полі-

тична ситуація. Анексія Криму і військовий конфлікт на Донбасі негати-

вно вплинули на економіку, динаміку товарного експорту, оскільки на 

Луганську і Донецьку області в 2013 році припадало 25% експорту; бю-

джет України на 2015 рік приймався з розрахунку падіння ВВП на рівні 

4,3%. Тому для входження Україні в світову економічну систему необ-

хідно створити відповідні передумови. Цей процес – складний і трива-

лий, оскільки вимагає цілковитої реорганізації відносин власності, стру-

ктури виробництва, системи розподілу, створення ринкової інфраструк-

тури. Входження України в систему світової економіки вимагає від неї 

радикального реформування господарської системи, тобто надання їй 

таких економічних рис, які характерні для інтегрованих у світову систе-

му національних економік. Україна має значні конкурентні переваги: до-

статню чисельність робочої сили, вигідне географічне розташування, ба-

гаті природні ресурси. Але це потенційно можливі переваги, які потріб-

но розвивати і реалізувати. 

Велику роль у розвитку інтеграції в Україні відіграє її співпраця з 

такими міжнародними організаціями як Європейський Союз, Митний 

союз, країни СНД, СОТ, ООН, а також такими фінансовими інституція-

ми як МВФ та Світовий Банк. Європейський Союз надає гранти, еконо-

мічну, технічну та фінансову допомогу у формі позик для підтримки 

платіжного балансу, а також виступає найбільшим інвестором в Україні. 

Україна бере також участь у багатьох підрозділах ООН: МОП – 

Міжнародній організації праці; ВОЗ – Всесвітній організації охорони 

здоров’я; ФАО – продовольчій та сільськогосподарській організації; 

MAГATE – міжнародній комісії з атомної енергетики та ін. Україна є ак-

тивним учасником у роботі європейських політичних організацій: Раді 

Європи та Парламентській Асамблеї Ради Європи. 
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Отже, для розвитку інтеграції повинні бути закладені ретельно ви-

вірені й зважені рішення, що забезпечують пріоритет національно-

державних інтересів, а головним критерієм і показником ефективності 

економічного блокування України з іншими державами повинно стати 

забезпечення сприятливих умов для ефективного здійснення внутрішніх 

реформ. Перспектива членства в ЄС для України є додатковим вагомим 

стимулом та мотиваційним фактором для здійснення цих реформ та ци-

вілізованого врегулювання всіх внутрішніх та зовнішніх неузгодженос-

тей. Необхідно приділяти значну увагу подоланню основних проблем, 

які можуть виникати на шляху інтеграції України у світову економіку. 
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НОВАЦІЇ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УМОВАХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

На сучасному етапі розвитку економіки у центрі уваги знаходить-

ся проблема ефективності здійснення державних закупівель. Сам фено-

мен державних закупівель має дві сторони: з однієї, шляхом державних 

закупівель держава здійснює свою соціальну функцію – забезпечення 

потреб суспільства за рахунок публічних ресурсів, але з іншого боку, ця 

діяльність стає спокусою для корупційних дій. 

Порушення у сфері державних закупівель фіксуються Держказна-

чейством, Держфінінспекцією, Генеральною прокуратурою, Антимоно-

польним комітетом, при цьому обсяг зафіксованих порушень та відшко-

дування на порядок нижчий за експертні оцінки обсягів корупційної 

складової вартості державних закупівель. Зокрема, за даними Мінеконо-

мрозвитку у січні-березні 2015 року надано 126 попереджень про нена-

лежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття або реєстрації 

бюджетних зобов’язань на загальну суму 119654,79 тис. грн. Однак, це 

лише ті порушення, що зафіксовані державними органами; існують та-

кож порушення, зафіксовані громадськими організаціями, але у повній 

мірі оцінити розміри проблеми неможливо, через слабку розвиненість в 

нашій країні громадянського суспільства та її моніторингової діяльності.  

Сьогодні Україна стоїть на порозі нових зрушень: нове законодав-

ство у сфері публічних закупівель, приєднання України до Угоди СОТ 

(Світова організація торгівлі), закон про державні закупівлі (Government 
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