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підприємств, виробників вина, турфірм у регіонах 
півдня України можна створити туристичний клас-
тер винного туризму та його продукт, здатний конку-
рувати за якістю і обсягами вин, зайняти гідне місце 
у винній туристичній карті Європи.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  
ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Стаття присвячена аналізу стану соціального і економічного розвитку регіону (на прикладі Львівської області) та формуван-
ню висновків відносно впливу чинника державного фінансування. Проаналізовано сприятливі чинники та перешкоди збільшення 
обсягів і підвищення ефективності фінансування регіонального розвитку. Зроблені висновки відносно перспективних напрямів 
удосконалення державної політики фінансування соціально-економічного розвитку регіону.

Ключові слова: фінансування, соціально-економічний розвиток, державна регіональна політика.

Парфенюк Е.И., Шушкова Ю.В. ПРОБЛЕМЫ И ПЕСПЕКТИВЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Статья посвящена анализу состояния социального и экономического развития региона (на примере Львовской области) и 
формированию выводов относительно влияния фактора государственного финансирования. Проанализированы благоприятные 
факторы и препятствия увеличения объемов и повышения эффективности финансирования регионального развития. Сделаны 
выводы относительно перспективных направлений усовершенствования государственной политики финансирования социально-
экономического развития региона.
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financing policy are improvement.
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Постановка проблеми. Однією із найскладніших 
перешкод регіонального та місцевого розвитку в Укра-
їні залишається обмеженість бюджетно-фінансових 
ресурсів, обумовлена високою потребою у фінансуван-
ні державних регіональних програм та недостатнім 
рівнем розвитку регіональних економік, що звужує 
поступлення податків і зборів суб’єктів господарюван-
ня до регіонального та місцевих бюджетів.

Як наслідок, недостатньо ефективна регіональна 
бюджетно-фінансова політика, її певна неадекват-
ність умовам посттрансформаційного етапу розвитку 
економіки, підсилена такими ризиками в умовах фі-
нансово-економічної кризи, як підвищення вартості 
і ускладнення доступу до інвестицій та інновацій, 
значне зменшення обсягів доходу (виручки) від ре-
алізації продукції (послуг), зниження рівня фінан-
сової стійкості, ліквідності та платоспроможності со-
ціально-економічних систем, посилення дії ризиків 
інституційного середовища суттєво погіршують стан 
регіонального розвитку в Україні, що потребує роз-
робки нових, більш ефективних інструментів та засо-
бів фінансування регіонального розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорети-
ко-прикладні засади державної фінансової політики, 
у т. ч. бюджетного фінансування регіонального роз-
витку досліджувалися такими вітчизняними вчени-
ми, як О. Барановський [1], А. Даниленко [2], М. Єр-
мошенко [3], Т. Кисіль [4], М. Мельник [5] та ін. 
Проте особливості сучасних умов регіонального соці-
ально-економічного розвитку, наявність об’єктивних 
та суб’єктивних обмежувачів бюджетного фінансу-
вання регіонального розвитку потребують обґрунту-
вання нових і більш дієвих підходів до державного 
фінансування регіонального розвитку в Україні.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати мету дослідження: проведення 
аналізу передумов соціально-економічного розвитку 
регіону (на прикладі Львівської області) та обґрун-
тування пропозицій відносно удосконалення держав-
ної політики фінансування регіонального розвитку в 
Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. У пост-
кризовий період на регіональному рівні попри все 
ще складну соціально-економічну ситуацію спостері-
гаються окремі позитивні тенденції, які можна ви-
знати сприятливими передумовами для формування 
фінансових ресурсів регіонального розвитку. Так, за 
період січня-липня 2014 р. в економічному комплек-
сі Львівської області спостерігалися такі позитивні 
зміни: збільшення обсягів виробництва на підприєм-
ствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів 
(на 4,8% у січні-липні 2014 р. порівняно з відповід-
ним періодом попереднього року); збільшення введе-
них в експлуатацію загальних площ житла (у І півріч-
чі 2014 р. прийнято в експлуатацію 398,1 тис. кв. м 
загальної площі житла, що у 2,1 рази більше, ніж 
за аналогічний період 2013 р.); зростання експорту 
товарів (на 10,4% або 69,8 млн дол. США у І півріч-
чі 2014 р. порівняно з аналогічним періодом попере-
днього року); збільшення обороту роздрібної торгівлі 
за порівнянними цінами (на 2,4% або 561,6 млн грн 
у січні-липні 2014 р. порівняно з відповідним періо-
дом 2013 р.); збільшення обсягу реалізованих нефі-
нансових послуг (у ринкових цінах) (на 5,7% у січ-
ні-липні 2014 р. порівняно з відповідним періодом 
2013 р.); покращення роботи авто- та електротран-
спорту (у січні-липні 2014 р. порівняно з відповід-
ним періодом попереднього року зросли вантажообо-
рот автотранспорту (на 4,4%) та обсяги перевезень 
пасажирів тролейбусами (на 14,1%) та трамваями 

(на 12,0%)); збільшення обсягу реалізованих послуг 
підприємствами пошти та зв’язку (на 10,7% у січ-
ні-червні 2014 р. порівняно з відповідним періодом 
2013 р.), у т.ч. доходи від послуг доступу до мережі 
Інтернет зросли на 4,5% за порівнянними цінами.

Втім, чинники, що обумовлюють спад в реаль-
ному секторі регіональної економіки, більш вагомі. 
Це зниження промислового виробництва (на 2,2% у 
січні-липні 2014 р. до аналогічного періоду попере-
днього року, у т.ч. в переробній промисловості (на 
3,2%), постачанні електроенергії, газу, пари та кон-
диційованого повітря (на 1,8%)); зменшення обсягів 
сільськогосподарського виробництва (на 0,5% у січ-
ні-липні 2014 р. до аналогічного періоду попередньо-
го року); подальше зменшення обсягів будівельних 
робіт (якщо у січні-липні 2013 р. обсяги виконаних 
будівельних робіт скоротилися на 10,2% до анало-
гічного періоду попереднього року, то за січень-ли-
пень 2014 р. відповідний показник зменшився ще 
на 15,0%); збереження від’ємного сальдо зовніш-
ньої торгівлі товарами (яке за підсумками І півріччя 
2014 р. склало 480,7 млн дол. США) та залежності 
регіону від імпорту енергетичних матеріалів (частка 
енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її пере-
гонки становила 32,7%).

Ці тенденції об’єктивно призводять до погіршен-
ня бюджетно-фінансових можливостей регіональної 
та місцевої влади. Тому слід визнати позитивними 
такі зміни у соціальному розвитку регіону, як ви-
плата в повному обсязі соціальних платежів насе-
ленню, державної допомоги соціально незахищеним 
верствам населення (у січні-серпні 2014 р. Львівська 
область отримала 26,5 млн грн субвенцій на виплату 
державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпече-
ним сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та 
тимчасової державної допомоги дітям; на виконання 
заходів Обласної програми з покращення соціального 
захисту багатодітних сімей, які проживають на тери-
торії Львівської області, в частині навчання дітей з 
багатодітних сімей плаванню із загального фонду об-
ласного бюджету виділено 300 тис. грн; забезпечено 
фінансування низки додаткових заходів з посилення 
соціальної захищеності пенсіонерів та інших вразли-
вих верств населення), посилення нормативно-право-
вого та фінансового забезпечення соціальної підтрим-
ки населення (у січні-липні 2014 р. введено в дію нову 
програму з оплати житлово-комунальних послуг, за 
рахунок реалізації заходів якої надано компенсацію 
додаткових витрат населення на оплату послуг газо-
постачання, централізованого опалення і централізо-
ваного постачання гарячої води; в регіоні розпочато 
реалізацію Програми здешевлення вартості іпотечних 
кредитів для забезпечення доступним житлом грома-
дян, які потребують поліпшення житлових умов, від-
повідно до якої в поточному році укладено 25 угод; 
в рамках реалізації Комплексної програми соціальної 
підтримки окремих категорій громадян Львівської 
області на 2014-2017 роки з обласного бюджету ви-
ділено 843,5 тис. грн на виплату одноразової адрес-
ної допомоги сім’ям, родичі яких загинули під час 
виконання завдань в умовах режиму воєнного ста-
ну (розмір зазначеної допомоги на одну сім’ю стано-
вить 120,5 тис. грн)), збереження активної діяльності 
служб зайнятості населення на ринку праці.

Потрібно зазначити, що параметри соціально-еко-
номічного розвитку та можливості його фінансуван-
ня у Львівській області в сучасному часовому періоді 
значно залежать від таких чинників:

1) переміщення акцентів у структурі зовнішньої 
торгівлі з Російської Федерації на країни ЄС, що пози-
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тивно позначилося на збільшенні обсягів та структу-
рі експорту. Так, найбільші обсяги товарів у 2014 р. 
було експортовано до країн ЄС (на 568,3 млн дол. 
США (73,7% від загальнообласного експорту)). По-
рівняно з січнем-липнем 2013 р. експорт у ці країни 
збільшився на 21,2%. Серед країн ЄС в експорті то-
варів головними торговими партнерами були Польща 
(27,1% від загальнообласного експорту), Німеччина 
(13,1%), Чехія (6,9%) та Данія (6,7%); в імпортних 
операціях – Польща (22,9% від загальнообласно-
го імпорту) та Німеччина (11,8%). Підприємства 
області збільшили у країни ЄС експортні поставки 
деревини та виробів з неї (на 83,9%, найбільше –  
у Польщу, Румунію, Словаччину), вузлів електро-
обладнання для автомобілів (на 28,5%, у Німеччину, 
Чехію, Польщу, Португалію), текстилю (на 16,1%, 
у Німеччину, Данію, Латвію), меблів (на 14,2%, у 
Польщу, Данію).

Найбільші обсяги товарів імпортовано також з 
країн ЄС – на 861,3 млн дол. США (61,8% від за-
гальнообласного імпорту). Порівняно з січнем-липнем 
2013 р. імпорт з цих країн зменшився на 13,7% (пере-
важно через скорочення надходжень фруктів з Поль-
щі, м’яса та субпродуктів з Польщі та Німеччини).

Проявом реакції експортерів на валютні коливан-
ня було намагання утримання іноземної валюти в 
очікуванні подальшої девальвації гривні. Зміна по-
ведінки експортерів проявлялася не стільки у відпо-
відь на валютні коливання, скільки на використан-
ня адміністративних важелів НБУ – запровадження 
обов’язкового продажу валютної виручки призвело 
до використання експортерами різних схем ухиляння 
виконання цієї норми (у т.ч. через офшорні компанії);

2) погіршення фінансових результатів діяльнос-
ті підприємств, що негативно позначилося на об-
сягах та ефективності господарювання в реальному 
секторі економіки регіону. Так, у 2014 р. зберігся 
від’ємний фінансовий результат від звичайної ді-
яльності до оподаткування у промисловості («мінус» 
2,1 млрд грн), операціях з нерухомим майном («мі-
нус» 796,1 млн грн), оптовій та роздрібній торгівлі, 
ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів («мі-
нус» 488,0 млн грн), тимчасовому розміщуванні й ор-
ганізації харчування («мінус» 186,2 млн грн), охоро-
ні здоров’я та наданні соціальної допомоги («мінус» 
162,0 млн грн), сфері інформації та телекомунікації 
(«мінус» 47,2 млн грн), мистецтві, спорті, розвагах 
та відпочинку («мінус» 18,2 млн грн), будівництві 
(«мінус» 2,7 млн грн).

У 2014 р. істотною залишається частка збиткових 
підприємств (станом на 1.07.2014 р. показник стано-
вив 45,4% загалом в економіці та 65,6% – у тимчасо-
вому розміщенні й організації харчування, 63,3% –  
у сфері транспорту і зв’язку, 57,1% – у культурі та 
спорті, 54,5% – у сфері охорони здоров’я та надання 
соціальної допомоги, 52,2% – у сфері інформації та 
телекомунікації, 51,7% – у промисловості, 47,0% –  
у будівництві). При цьому зменшилася кількість 
підприємств, які одержали прибуток (на 15,4% за-
галом, у т.ч. в сфері інформації та телекомунікації 
(на 80,6%), наданні інших видів послуг (на 73,5%)). 
Істотно збільшилася кількість підприємств, які одер-
жали збиток, у секторі операцій з нерухомим май-
ном (у 41,9 рази), інформації та телекомунікації 
(у 7,1 рази), тимчасового розміщення й організації 
харчування (у 6,7 рази), охорони здоров’я та надан-
ня соціальної допомоги (у 6,5 рази), промисловості 
(у 5,8 рази). Збереглася й негативна тенденція до 
збільшення частки збиткових підприємств в облас-
ному центрі (у І півріччі 2014 р. показник становив 

40,4%, що на 3,5% більше, ніж за аналогічний пе-
ріод 2013 р.);

3) погіршення ситуації на ринку праці та неста-
більність доходів населення, що ускладнили фінан-
сування соціального розвитку регіону. Так, зрос-
ла частка зареєстрованих безробітних серед жінок, 
молоді та сільського населення (за січень-серпень 
2014 р. частки безробітних жінок та молоді віком 
до 35 років зросли на 2,4 в. п. та 1,1 в. п. і склали 
56,0% та 50,7% зареєстрованих безробітних у відпо-
відній групі, а частка безробітних, що проживають у 
сільській місцевості, перевищила 40% загальної чи-
сельності безробітних по області).

В області погіршилися умови укомплектування 
вакансій на ринку праці, зокрема частка вакансій 
для укомплектування державною службою зайнятос-
ті становила 99% від заявлених роботодавцями робо-
чих місць та станом на 1 вересня 2014 р. кількість 
вакансій зменшилася до 1,9 тис. од., що на 49,7% 
менше показника відповідної дати 2013 р. Наслідком 
цього стало посилення ризиків для розвитку ринку 
праці, а саме зниження працездатної та економічно 
активної частини населення (середньооблікова кіль-
кість штатних працівників у липні 2014 р. у порів-
нянні з липнем 2013 р. зменшилася на 2,9%), по-
гіршення професійно-кваліфікаційних та вікових 
характеристик пропозиції на ринку праці, ослаблен-
ня інтелектуально-кадрового забезпечення і потенці-
алу розвитку реального сектору економіки.

У регіоні відбулося зниження реальної заробітної 
плати (на 7,2%), а також збільшення розриву між 
фактичним та середнім розміром заробітної плати, 
зокрема найнижчий рівень оплати праці спостерігав-
ся на підприємствах сільського, лісового та рибного 
господарства, торгівлі, охорони здоров’я та надання 
соціальної допомоги, будівництва, діяльності у сфе-
рі адміністративного і допоміжного обслуговування, 
тимчасового розміщування й організації харчування 
(не більше 48% середнього рівня в області);

4) невиконання головних показників з наповне-
ння регіонального і місцевих бюджетів, що позначи-
лося на зменшенні обсягів фінансування соціальних 
програм, а також заходів з підтримки підприємни-
цтва і стимулювання розвитку реального сектору. 
У І півріччі 2014 р. до загального фонду обласного 
бюджету надійшло 422,7 млн грн податків, зборів 
та неподаткових платежів, що було на 3,5% більше, 
ніж за аналогічний період 2013 р., але становило 
лише 48,4% річного плану та 47,5% планових річ-
них розрахункових показників Міністерства фінансів 
України. Зокрема недовиконання плану надходжень 
до обласного бюджету було істотним за податком на 
прибуток підприємств комунальної власності (недо-
отримано 2,1 млн грн, а невиконання становило 
67,4%); оплатою за надання адміністративних по-
слуг (47,2%); частиною прибутку комунальних під-
приємств (13,4%); орендною платою (42,0%).

До спеціального фонду обласного бюджету у І пів-
річчі 2014 р. надійшло доходів у сумі 12,8 млн грн  
(за винятком власних надходжень бюджетних уста-
нов), що становить 98,9% до піврічного плану. Зокре-
ма, збору за першу реєстрацію транспортних засобу 
та податку з власних транспортних засобів надійшло 
у сумі 4,5 млн грн (89,8% від плану), екологічного 
податку – 4,5 млн грн (56,3%), коштів від відчужен-
ня комунального майна – 3,2 млн грн (45,3%), ко-
штів від відшкодування втрат сільськогосподарсько-
го виробництва – 0,5 млн грн (12,8%).

Офіційних трансферів з державного бюджету до 
обласного бюджету надійшло у сумі 2,5 млрд грн., 
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або 48,3% до річного плану. З них субвенцій з дер-
жавного бюджету до обласного бюджету надійшло 
в обсязі 1,8 млрд грн (48,0%). Впродовж І півріччя 
2014 р. обласний бюджет одержав 698,3 млн грн до-
тацій з державного бюджету (49,1%);

5) зниження позитивних тенденцій в активізації 
розвитку таких бюджетоутворюючих видів економіч-
ної діяльності, як туристична галузь та готельно-рес-
торанне господарство регіону. Попри подальший роз-
виток туристичної інфраструктури та позиціонування 
окремих міст області у світових туристичних рейтингах  
(м. Львів потрапило до «топ-10 міст світу, які варто від-
відати у 2014 році» у рейтингу за версією популярно-
го британського туристичного сайту The Rough Guide;  
м. Львів отримало перше місце в ТОП-10 міст Європи 
які варто побачити якнайшвидше, куди можна й треба 
їхати влітку 2014 р. за версією VirtualTourist та 39 міс-
це у рейтингу найбільш привабливих для туристів міст 
світу за співвідношенням ціни і якості послуг за вер-
сією відомої системи пошуку готелів Trivago GmbH на 
підставі 82 млн відгуків туристів), розширення турис-
тичної пропозиції та культурної програми (збільшення 
кількості фестивалів, ярмарок та інших культурних та 
туристичних заходів), покращення транспортного па-
сажирського сполучення (у т. ч. за рахунок розширен-
ня напрямів авіаційного сполучення), активного фор-
мування та просування туристичного бренду м. Львова 
та Львівської області на регіональних і міжнародних 
виставкових заходах, в соціальних мережах, мережі 
Інтернет, значного приросту туристів у регіон у 2014 р. 
не відбулося.

Анексія АР Крим та розгортання військових дій 
на сході країни, загострення політичної ситуації та 
активні протестні акції привели до зміни географії 
внутрішніх туристичних потоків, але не викликали 
значного приросту потоку туристів у Львівську об-
ласть. Негативна пропаганда з боку Російської Феде-
рації призвела до скорочення туристів з Росії, Мол-
дови, Республіки Білорусь та решти країн СНД, а 
інформація у закордонних ЗМІ про політичні, вій-
ськові події та протестні акції в Україні, офіційні 
повідомлення та рекомендації міністерств закордон-
них справ країн ЄС уникати подорожей в Україну 
зменшили туристичні потоки з Польщі, Німеччини, 
Австрії. Скорочення туристичних потоків призвело 
до істотного скорочення заповнюваності санаторі-
їв (станом на червень-липень рівень заповнюваності 
становив близько 30%), а також зменшення рівня 
завантажуваності готелів на 20-30%.

До зниження активності у туристичній сфері ре-
гіону призвели й скасування низки літніх чартерних 
авіапрограм львівськими туроператорами внаслідок 
зниження попиту на виїзні тури через значну деваль-
вацію гривні, зниження купівельної спроможності та 
несприятливі очікування населення, а також скоро-
чення пасажиропотоку через Міжнародний аеропорт 
«Львів» ім. Данила Галицького (за результатами січ-
ня-червня 2014 р. пасажиропотік скоротився на 12% 
(до аналогічного періоду минулого року), а протягом 
червня 2014 р. – на 20%);

6) покращення міжрегіональних зв’язків, що по-
зитивно позначилося на обсягах виробництва про-
дукції ВПК та у добувній промисловості. Падіння 
вуглевидобування на Донбасі привело до переформа-
тування внутрішніх потоків його постачання, зокре-
ма для ТЕС. Відчутними були й намагання до розви-
тку інтеррегіонального економічного співробітництва 
Львівської області, зокрема з окремими регіонами 
ЄС. У м. Любліні підписано спільну Декларацію про 
реалізацію Стратегії транскордонного співробітни-

цтва Люблінського воєводства, Волинської області, 
Львівської області та Брестської області на 2014-
2020 роки, що є необхідною інституційною основою 
для реалізації спільних транскордонних проектів  
(у сфері економіки, екології, культури, туризму, 
транспорту, прикордонної інфраструктури, освіти і 
науки) у рамках нового фінансового інструменту ЄС 
на 2014-2020 роки Програми прикордонного співро-
бітництва «Польща-Білорусь-Україна»;

7) прийняття ряду рішень, пов’язаних із реагу-
ванням на ситуацію з військовими діями на сході 
країни, що позначилося на погіршенні організації та 
фінансування політики соціально-економічного роз-
витку регіону. Ситуація на сході України викликала 
необхідність додаткового фінансування матеріально-
технічного забезпечення військових частин, які роз-
ташовані на території Львівської області та військові 
яких беруть участь в АТО. На ці потреби були пере-
розподілені кошти окремих обласних програм.

Запізніле (лише у червні 2014 р.) затвердження 
Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Львівської області на 2014 рік з макроеко-
номічним прогнозом на 2015-2016 роки, недоотри-
мання планових надходжень бюджетних коштів, а 
також спрямування значних сум коштів на потреби 
армії та соціального захисту громадян з тимчасово 
окупованих територій призвели до недофінансування 
більшості програм соціально-економічного розвитку, 
а відтак – стримувало його. Станом на 17 вересня 
2014 р. з обласного бюджету фінансувалися заходи 
36 програм, на які було спрямовано 80,3 млн грн. 
Середній рівень фінансування усіх програм до перед-
бачених загальних річних обсягів становив 48,2%.

Висновки з проведеного дослідження. Недоотри-
мання бюджетних коштів через загальнодержавну 
нестабільність макроекономічної ситуації та виділен-
ня значної їх частки на соціальну політику призвело 
до відмови від фінансування низки програм підтрим-
ки підприємництва та залучення інвестицій в еконо-
міку Львівської області.

Є підстави стверджувати, що резервом міцнос-
ті та істотним потенціалом фінансування соціаль-
но-економічного розвитку регіону характеризується 
військово-промисловий комплекс. Концентрація дер-
жавно-приватних зусиль на відновленні його матері-
ально-технічної бази, пошуку інвестицій та ринків 
збуту (зокрема зовнішніх), розвитку міжрегіональ-
них та міжгалузевих відносин за участі інновацій-
ного та наукового потенціалу регіону дозволили б 
перетворити ВПК на локомотив економічного та со-
ціального розвитку області.

Перспективним залишається й розвиток сфери 
туризму і рекреації, потенціал якого ще далеко не 
реалізований та значно збільшився після загострен-
ня ситуації на сході держави. Регіональним органам 
влади необхідно започаткувати процес довгостроко-
вого реформування та програмування розвитку ту-
ристично-рекреаційної сфери області, активізувати 
діяльність із популяризації можливостей і потенціа-
лу туристично-рекреаційного комплексу, розробки та 
реалізації програм розвитку інвестиційної діяльнос-
ті, спрямованих на заміщення державного бюджет-
ного фінансування проектів створенням інвестицій-
них фондів, кластерів, інших об’єктів інвестиційної 
інфраструктури, залучення коштів іноземних інвес-
торів, трудових мігрантів.

Зростає актуальність підвищення ефективності ре-
гіональної політики у соціальній сфері. У цьому кон-
тексті доцільними є: продовження активної співпраці 
органів влади і місцевого самоврядування з громад-
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ськими організаціями у напрямку забезпечення фі-
нансової та організаційно-правової підтримки пересе-
ленців; забезпечення (у зв’язку з підвищенням цін і 
тарифів на комунальні послуги) надання населенню 
компенсації додаткових витрат на оплату послуг газо-
постачання, централізованого опалення та централі-
зованого постачання гарячої води; продовження ор-
ганізації поселення, працевлаштування, навчання та 
оздоровлення дітей, надання соціальної допомоги гро-
мадянам; реалізація активної політики підвищення 
рівня заробітної плати та доходів громадян, зростан-
ня продуктивної зайнятості, розвитку ринку праці та 
організації професійного навчання, розширення видів 
громадських робіт та їх фінансування.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Барановський О.І. Фінансова безпека : монографія / О.І. Бара-

новський. – Ін-т екон. прогнозування. – К. : Фенікс, 1999. – 338 с.
2. Фінансова політика та податково-бюджетні важелі її реалізації :  

монографія / [за ред. А.І. Даниленка]. – К. : Фенікс, 2008. – 468 с.
3. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні ін-

тереси, реальні загрози, стратегія забезпечення : монографія / 
М.М. Єрмошенко. – К. : ВЦ КНТЕУ, 2001. – 309 с.

4. Кисіль Т.В. Теоретичні засади використання стратегії імпорто-
заміщення на промислових підприємствах / Т.В. Кисіль // Мар-
кетинг і менеджмент інновацій, 2014. – № 1. – C. 64-71.

5. Мельник М.І. Інвестиційний клімат регіону: теоретичні та при-
кладні засади дослідження : монографія / М.І. Мельник. – Львів :  
ІРД НАН України, 2005. – 304 с.


