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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы применения земельных налогов в Украине как одного из методов ре-
гулирования земельных отношений. Проанализированы существующий механизм платы за землю и обоснована необ-
ходимость его совершенствования. Проведен анализ и обобщение теоретических подходов и законодательной практики 
оценки стоимости земель сельскохозяйственного назначения для целей налогообложения. Исследована система право-
вого регулирования методических подходов к определению экспертной денежной оценки земель. Сформулированы 
условия для оптимизации налоговых поступлений и предложен механизм применения налогообложения земли.

Ключевые слова: земельные отношения, налогообложение, денежная оценка земель, рынок, рента, недвижимость.
Summary. The article deals with the problems of land use taxes in Ukraine as one of the methods of regulation of land 

relations. The existing mechanism for payment for the land and the necessity of its improvement. The analysis and synthesis of 
theoretical approaches and legislative practices valuation of agricultural land for tax purposes. The system of legal regulation of 
methodological approaches to determining the expert money valuation of land. Conditions formulated to optimize revenues and 
use the mechanism of taxation of land.
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Анотація. У статті визначено, що в сучасних умовах розвитку світової економіки однією з рушійних сил досягнен-
ня міжнародної конкурентоспроможності та формування конкурентоспроможності експорту виступають такі фактори, 
як інновації та технології. Розглянуто стан та проблеми інноваційного розвитку України. Досліджено прогнози щодо 
майбутнього розвитку національної економіки та визначено основні пріоритети формування ефективної інноваційної 
політики країни. 
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Вступ та постановка проблеми. За сучасних умов роз-
витку світової економіки важливим компонентом форму-
вання конкурентоспроможності країн на міжнародній арені 
виступають саме інновації та технології. Підтримка та сти-
мулювання високотехнологічних галузей виробництва, 
поліпшення державної політики інноваційного розвитку 
економіки дасть Україні змогу вийти на новий технологіч-
ний рівень, підвищити конкурентоспроможність вітчизня-
ної продукції та національних виробників, переорієнтувати 
виробництво та стимулювати розвиток економіки в цілому. 

Сьогодні Україна характеризується відсутністю нала-
годженої ефективної державної інноваційної політики, 
занепадом наукового сектора та наукоємних галузей, 
низькою конкурентоспроможність вітчизняних виробни-
ків та продукції, а також майже виключена зі світового 
ринку високих технологій. Зважаючи на вплив інновацій-
ної політики на національну економіку та на формування 
конкурентоспроможності вітчизняного експорту, акту-
альними стають дослідження сучасного стану, проблем і 
перешкод інноваційного розвитку України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У останні 
десятиліття питання інноваційної політики держав дослі-
джуються багатьма зарубіжними та вітчизняними науков-
цями. Значний вклад у вивчення цієї проблеми внесли 
такі вітчизняні вчені: Г. Андрощук, Ю. Бажал, А. Галь-
чинський, М. Гаман, В. Геєць, В. Семиноженко, Л. Феду-
лова, вчені Національного інституту стратегічних дослі-
джень при Президентові України та інші. 

Виділення невирішених раніше частин проблеми. 
Подальшого вивчення потребує питання впливу державної 
інноваційної політики на розвиток конкурентоспроможності 
національного експорту та його інноваційний складник.

Метою статті є дослідження інноваційного складника 
державної політики розвитку національної економіки, 
його вплив на формування конкурентоспроможності екс-
порту, а також визначення пріоритетних галузей наці-
онального виробництва для підвищення інноваційного 
компонента економіки України. 

Результати дослідження. Після втрати з-під контролю 
України в 2013–2014 рр. газових родовищ Чорноморського 
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шельфу та туристичного сегменту Криму і значної частини 
гірничодобувної, металургійної та хімічної промисловості 
Донбасу очевидним став факт, що майбутня економіка кра-
їни вже не буде мати попереднього характеру розвитку та 
попередньої структури. Втрачені підприємства формували 
основу цілих галузей економіки. Так, Донбас, де проживає 
14% населення України, був основним промислово-енерге-
тичним центром країни – частка цього регіону в національ-
ному ВВП становила 16%, у тому числі 25% промисловості 
й 7% продукції сільського господарства. Він забезпечував 
95% внутрішніх потреб у вугіллі та непропорційно велику 
частку товарного експорту – 23,2%. Вихід з-під контролю 
України АР Крим оцінюється втратою 4,3% населення 
України, 1,5–1,6% зовнішньоторговельного обороту й 4% 
ВВП. За підрахунками Міністерства екології України і Мін 
юстиції України, загальна сума втрат із відходом цього 
регіону від України нині оцінюється у понад 1 трлн грн, з 
них сума прямих збитків становила 950 млрд грн, втрати 
ринкової вартості матеріально-сировинної бази Криму – 
126,8 млрд грн [1, с. 11].

Тому для країни необхідні економічні реформи, які 
дадуть можливість трансформувати соціально-економічні 
відносини та прискорити запровадження високоефектив-
ної моделі розвитку для зміцнення економічного потен-
ціалу країни, забезпечення стабільного й прискореного 
економічного зростання, формування інноваційної та 
конкурентоспроможної національної економіки. Також 
для посилення експортного потенціалу України необхідно 
зосередити ресурси на виробництві конкурентоспромож-
ної технологічної продукції [2, с. 281].

Україні дуже необхідно перейти до інноваційно-про-
ривного або випереджального сценарію розвитку, відпо-
відно до якого головною рушійною силою в боротьбі за 
ринки збуту визнаються інновації, а конкурентоспромож-
ність економіки забезпечується здатністю основної маси 
суб’єктів господарювання створювати продукти з висо-
кою споживчою цінністю. За цих умов вона буде задо-
вольняти потреби споживачів як на внутрішньому, так і 
на зовнішньому ринку [3].

Упродовж багатьох років особливістю промисло-
вості України є її технологічна різноукладність у домі-
нуванні нижчих за рівнем технологічних укладів (3-го 
та 4-го), наявність різних техноекономічних секторів 
і галузевих сегментів з різною конкурентоспромож-
ністю, а також ринкових секторів з різними рівнями 
споживання (див. рис. 1).
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Рис. 1. Технологічна структура промислового 
виробництва України [4, с. 11]

Багато науковців, дослідивши стан економіки Укра-
їни, сильні та слабкі її сторони, зміни в її розвитку, про-
гнозували розвиток національної економіки до 2030 р., 
визначивши такі основні кластери, як аграрний сектор, 
військово-промисловий комплекс, інформаційно-телеко-
мунікаційні технології, створення нових речовин і мате-

ріалів, нанотехнології, енергетика, високотехнологічне 
машинобудування, розвиток транзитної інфраструктури, 
«науки про життя» (біомедична інженерія, клітинна 
медицина, фармація), туризм та інші кластери. Діаграми 
передбачення структури майбутньої економіки України на 
середньостроковому (2015–2020 рр.) та довгостроковому 
(2020–2030 рр.) часових горизонтах показано на рис. 3. 

Важливу роль у розвитку національної економіки віді-
грає виробництво та експорт високотехнологічних това-
рів. На рис. 2 показана динаміка експорту високих техно-
логій України у 1996–2013 рр. Частка експорту високих 
технологій в експорті промислових товарів незначна, а 
найбільшого значення досягла в 2004 та 2012 рр. (6,3%). 

 

3,89

5,1 5,23

4,86

6,3

3,72
3,4 3,65

3,29

5,55

4,34
4,39

6,3
5,89

0

1

2

3

4

5

6

7

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Експорт 
високих 
технологій (% 
від експорту 
промислових 
товарів)

Рис. 2. Експорт високих технологій  
 (% від експорту промислових товарів)

Джерело: побудовано автором на основі [5]
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Рис. 3. Передбачення структури  
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Підкреслимо, що інноваційна діяльність полягає 
не лише у безпосередньому пошуку нововведень, а й в 
управлінсько-технологічному та інвестиційному про-
цесі, що зумовлений і залежить від минулого досвіду та 
загального стану економіки. Підґрунтя щодо здійснення 
інноваційного прориву, який відповідно неможливий без 
технологічних проривів становитиме інформація (нако-
пичені знання плюс досвід), яка й визначатиме поведінку 
господарських суб’єктів-новаторів. Економічна політика 
держави повинна бути орієнтована на реалізацію конку-
рентних переваг тих галузей національної економіки, які 
можуть бути носіями економічного зростання у масшта-
бах світового ринку. Наявність не загублених власних нау-
кових шкіл й унікальних передових технологій практично 
забезпечить розвиток конкурентоспроможних вироб-
ництв у масштабах світового ринку. Водночас доцільно 
формувати умови для випереджуючого становлення 
новітнього технологічного укладу, які б складали дер-
жавну підтримку фундаментальних і прикладних дослі-
джень, формування інфраструктури підготовки кадрів 
потрібної кваліфікації, створення повноцінної інформа-
ційної інфраструктури й системи захисту інтелектуальної 
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власності. Головна мета у формуванні інноваційно-техно-
логічного модуля української економіки полягає в тому, 
щоб, концентруючи зусилля, досягти прориву на вузьких 
сегментах світового ринку технологій [6, с. 38].

Науково-дослідна система України не відзначається 
ні високими науково-технологічної результатами (що 
підтверджується міжнародними показниками щодо нау-
кового виробництва (публікації та фактори впливу), ні 
технологічним виробництвом (патенти). Деякі знання 
зберігаються в «неявній» формі в інститутах та промис-
лових компаніях авіаційного, космічного та військового 
секторів. Співпраця між сектором досліджень та про-
мисловістю є слабкою, вона відбувається на основі дво-
сторонніх офіційних та неофіційних контактів на рівні 
науково-дослідних підрозділів [7, с. 17].

Авіакосмічна промисловість – одна з пріоритетних 
галузей інноваційного прориву для економіки України, 
яка має у своєму складі кваліфікований людський ресурс, 
володіє виключно високим мультиплікативним ефектом 
і сприяє розвитку великої кількості пов’язаних з нею 
галузей: хімічної, металургійної, радіоелектронної, галу-
зей нано- та біотехнологій. Ще один суттєвий аргумент 
на користь прискореного розвитку аерокосмічної галузі 
пов’язаний позитивним співвідношенням між експортом 
і імпортом товарів цієї індустрії в Україні, який складав у 
середньому 5,1 за період 1995–2014 рр. [8, с. 47].

Перехід на інноваційно-технологічний шлях розвитку 
в державі має відбуватись на базі визначених пріоритетів 
з метою формування національної інноваційної системи 
й цілісної структури науково-технічного комплексу, здат-
ного стало функціонувати в умовах глобалізації. Осно-
вними напрямами інноваційного розвитку мають бути: 

– екологічна реструктуризація та екологічна модерні-
зація виробництва, що передбачає зміну галузевої струк-
тури шляхом зниження попиту на продукцію екологічно 
брудних виробництв або шляхом модернізації підпри-
ємств – споживачів такої продукції; 

– розробка та використання природоохоронних тех-
нологій, зокрема, більш широкого використання техно-
логій утилізації відходів, рециклювання ресурсів після їх 
обробки, рекультивація порушених земель; 

– сприяння розвитку інформаційно-телекомуніка-
ційні технологій та електроніки; космічних і авіаційних, 
хімічних, виробничих, енергоощадних, нових транспорт-
них технологій, виробництво нових видів продукції та 
послуг;

– запровадження на промислових підприємствах сис-
тем екологічного менеджменту, що є сучасним механізмом 
управління природоохоронною діяльністю, функціонування 
якого сприяє покращенню екологічних показників підпри-
ємств та зниженню екологічних ризиків і витрат природо-
охоронного призначення, як свідчить зарубіжний досвід;

– формування екологічних вимог до розробки 
нових, запровадження в практику жорсткого екологіч-

ного контролю наявних технологій відповідно до сучас-
них екологічних та економічних нормативів та стандар-
тів, що сприятиме підвищенню інноваційної активності 
підприємств [9].

В останні роки більшість країн світу велику увагу при-
діляють проблемі екологізації. На нашу думку, для досяг-
нення та розвитку конкурентоспроможності експорту 
необхідно зосередити увагу також і на екологічності виро-
бленої продукції та процесу її створення. 

Зазначимо, що врахування майбутнього впливу на 
довкілля на етапі планування політик, планів і програм 
розвитку не є законодавчо обов’язковим в Україні, на від-
міну від законодавства ЄС. Екологізація економічного 
розвитку потребує зміни експортної політики, врахову-
ючи той факт, що у структурі експорту з України пере-
важає так звана технологічна сировина та середньотехно-
логічна продукція переробної та машинобудівної галузі. 
Оптимізація структури експорту потребує вжиття заходів, 
спрямованих на побудову нової аграрно-індустріальної 
моделі економіки, орієнтованої на високотехнологічні 
види продукції та послуг. Це потребує, в першу чергу від 
держави, реструктуризації переробної галузі, підтримки 
розвитку перспективних галузей виробництва товарів та 
послуг, реалізації стратегії щодо відновлення та підви-
щення конкурентоспроможності вітчизняного аграрного 
сектору та розвиток і зміцнення високотехнологічного 
компоненту українського експорту [9].

Висновки. Турбулентність та нестабільність розви-
тку економіки України, її сировинна залежність, відсут-
ність ефективної єдиної інноваційної політики, занепад 
науково-дослідницьких інститутів та низький рівень кон-
курентоспроможності на міжнародних ринках, незважа-
ючи на перспективи національного виробництва та люд-
ський потенціал – все це гальмує розвиток національної 
економіки, стримує вітчизняних виробників виходити на 
закордонні ринки та відштовхує іноземних інвесторів. На 
нашу думку, з метою подолання всіх перешкод Україні 
необхідна переорієнтація на високотехнологічний шлях 
подальшого розвитку, враховуючи власні географічні, 
ресурсні, людські та інші переваги. Тому держава має 
розвивати якісний людський капітал, стимулювати висо-
котехнологічне виробництво, конкурентоспроможність 
науки та економіки в цілому. 

Під час розробки інноваційної політики держава та 
підприємства мають налагодити ефективну співпрацю. 
Для подальшої інтеграції на міжнародні ринки слід ура-
ховувати сучасні світові тенденції та потреби, основною з 
яких виступає саме екологізація, яка проявляється не лише 
в процесі виробництва, а й у якості продукції, її впливі 
на життя та здоров’я споживачів. Державна інноваційна 
політика України має бути спрямована на мотивацію під-
приємств проводити власні розробки та дослідження, 
впроваджувати інновації в нові товари та послуги, співп-
рацювати з науково-дослідними установами тощо. 
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Аннотация. В статье определено, что в современных условиях развития мировой экономики одной из движущих 
сил достижения международной конкурентоспособности и формирования конкурентоспособности экспорта выступа-
ют такие факторы, как инновации и технологии. Рассмотрены состояние и проблемы инновационного развития Укра-
ины. Исследованы прогнозы относительно будущего развития национальной экономики и определены основные при-
оритеты формирования эффективной инновационной политики страны.

Ключевые слова: инновации, инновационная политика, конкурентоспособность, конкурентоспособность экспорта, 
высокотехнологичное производство, экологизация, технологический уклад.

Summary. In article determined that in the modern terms of development of world economy one of motive forces of 
achievement of international competitiveness and forming of export competitiveness such factors as innovations and technolo-
gies come forward. The state and problems of innovative development of Ukraine are considered. Researched predictions about 
the future development of the national economy and the main priorities of the formation of effective innovation policy. 

Key words: innovations, innovative policy, competitiveness, export competitiveness, high-tech production, ecologization, 
technological mode. 
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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

FORMATION OF THE CONCEPT OF EXCHANGE TRADE IN UKRAINE

Анотація. Оскільки правовий статус, повноваження та взаємодія органів державної влади у сфері біржової торгівлі 
є необхідною умовою існування адміністративно-правової платформи для розвитку біржової справи країни, сучасний 
стан системи біржової діяльності потребує глибокого реформування. Участь у процесах розвитку біржових відносин 
повинні приймати як державні органи, так і організації, які здатні до саморегулювання. Тільки за цих умов можливе 
формування здорової платформи для розвитку біржової торгівлі в Україні.

Ключові слова: органи державного управління, біржова торгівля, біржовий ринок, нормативно-правові акти.

Вступ та постановка проблеми. Розвиток системи сві-
тової біржової торгівлі спонукає до рішучих дій для розви-
тку біржової торгівлі в нашій країні. Багато економістів та 
практиків біржовиків у своїх працях звертають увагу на 
актуальні проблеми в системі біржових відносин, але на 
сьогодні й досі не вироблено єдиного механізму функціону-
вання біржової торгівлі. Проекти, розробки та рекомендації 
щодо вдосконалення діяльності бірж та біржового ринку, на 
жаль, не беруться до уваги взагалі або лише частково впро-

ваджуються. Важливу роль у процесі розвитку біржової 
торгівлі відіграє досвід розвинених країн світу, але еконо-
міка більшості таких країн попереду нашої системи, тому не 
можна стверджувати, що копіювання методик ведення бір-
жової справи підходить для економічних умов нашої країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
нями розробки та впровадження механізму управління 
суб’єктами біржової діяльності та процесами, пов’язаними 
з біржовою торгівлею, займаються такі вітчизняні вчені, як 


