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тому до індивідів і груп, які потребують інтеграції, необхідний диференційований під-
хід, а програми інтеграції повинні мати адресний характер. Подальший план інтеграції 
ВПО України повинен охоплювати: 

 суспільно-політичні заходи — заохочення участі ВПО і їхньої спільної відпові-
дальності з громадянами у розбудові усіх сфер життя суспільства; посилення ролі гро-
мадянського суспільства в якості партнера у політиці інтеграції ВПО; забезпечення рі-
вних можливостей для всіх, ліквідація перешкод у доступі до освіти, роботи, охорони 
здоров’я, житла і соціальних прав; 

 адміністративно-правові заходи — підвищення відповідального ставлення уповно-
важених осіб до реалізації плану інтеграції ВПО; спрощення адміністративних процедур і 
поліпшення якості пропонованих послуг; подолання усіх форм дискримінації; захист сім’ї 
та забезпечення права на возз’єднання сімей відстоювання гендерної рівності;  

 фінансово-економічні заходи — впровадження нових програм працевлаштування 
та стимулювання підприємництва серед ВПО; участь у міждержавних програмах інте-
грації; постійний моніторинг. 
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ДИСБАЛАНС ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРОЖИТКОВОГО  
МІНІМУМА ТА ПРОДОВОЛЬЧОГО КОШИКА В УКРАЇНІ 

 
Базовим елементом системи життєзабезпечення людини, зокрема і населення країни в 

цілому прийнято вважати продовольство. І саме держава є гарантом і регулятором доступ-
ності насущих потреб населення через безперешкодний економічний доступ до якісних про-
дуктів харчування у достатній кількості з метою підтримання простої життєвої діяльності 
організму людини. Проте статистичні дані свідчать, що якість харчування українців на сьо-
годні нижче норм за калорійністю, вмістом білків, жирів, вуглеводів, що передбачені для 
працездатного населення 2, 3. Іншими словами, державою не в повній мірі виконується од-
на з її основних соціальних функцій, яка закріплена за нею Законом України «Про державні 
соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» [1]. Забезпечення населення продоволь-
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чими товарами здійснюється через ринковий механізм, а стратегії виробників ґрунтуються 
на врахуванні купівельної спроможності населення. Одним з чинників, за яким визначається 
рівень купівельної спроможності населення є споживчий кошик із законодавчо визначеним 
набором продовольчих товарів. Мінімальний набір продуктів харчування, що входить до 
споживчого кошику українця визначається відповідно до нормативів споживання встанов-
лених у 2016 році постановою Кабінету Міністрів України № 780 «Про затвердження набо-
рів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних 
соціальних і демографічних груп населення» 3. Вартiсна структура спoживчoгo кoшику за-
лежить вiд рiвня цiн і тарифiв на ринку. Структурнi параметри спoживчoгo кoшику є своєрі-
дним віддзеркаленням рiвня суспiльнoгo дoбрoбуту.  

Для оцінки купівельної спроможності населення ми порівняли мінімальну заробі-
тну плату та розраховану вартість продовольчого кошика українця. Відзначимо, що 
оскільки ми використовували діючі на певний період ціни та зарплату, то інфляційне 
корегування не здійснювали. 

Проведений аналіз показує, що мінімальна заробітна плата українця має тенден-
цію до зростання і за останні роки зросла з 1218 грн у 2015 р. до 3723 грн у 2018 р. 
(табл. 1). 

 
Таблиця 1 

РОЗМІРИ ОСНОВНИХ МІНІМАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ 

Показники 2015 2016 2017 2018 

Мінімальна заробітна плата на місяць станом на 1 січня, грн 1218 1378 3200 3723 

Прожитковий мінімум на одну працездатну особу  
в розрахунку на місяць станом на 1 січня, грн 

1176 1330 1544 1700 

Загальна вартість продуктового кошика на одну працездатну 
особу в розрахунку на місяць станом на 1 січня, грн 

975,61 1210,64 1255,42 1524,39 

Розмір продуктового кошика від суми прожиткового мініму-
ма, % 

83 91 81 90 

Джерело: побудовано автором [4]. 
 
Отримані результати вказують на те, що майже весь прожитковий мінімум українці 

спрямовують на придбання продуктової частини мінімального споживчого кошику в ме-
жах затверджених мінімальних норм. Зважаючи на різноманітність сучасних потреб, роз-
мір мінімальних соціальних стандартів є недостатнім. З іншого боку, сама структура про-
дуктового набору є недосконалою, на що вказують вітчизняні дослідники тощо. 

В хoдi проведеного дoслiджeння ми дійшли таких висновків: 
По-перше, пoняття спoживчого кoшику, споживчий набір і прoжиткoвий мiнiмум не-

обхідно розмежовувати. На сьoгoднiшнiй день, в Українi їх сприймають як oдне i те ж 
(прoжиткoвий мiнiмум — у грoшах, спoживчий кoшик — у тoварах i пoслугах). Прoте, 
прoжиткoвий мiнiмум пoтрiбен для задoвoлення передусім фiзioлoгiчних пoтреб, для тoгo 
щoб «iснувати». За прoжиткoвoгo мiнiмуму у людини вiдбувається прoсте вiдтвoрення. 
Спoживчий кoшик українця, пoвинен забезпечувати культурний, фiзичний і сoцiальний 
рoзвиток, тобто формування високоякісного людського капіталу.  

По-друге, працездатний українець здатен за соціальні стандарти придбати тільки 
продуктову частину мінімального споживчого кошику та його вартість коливається від 
81 до 90 відсотків прожиткового мінімума. 

По-третє, діючий в Україні прожитковий мінімум є недосконалим для задоволен-
ня потреб, які вже стали для нас першочерговими — мобільний зв’язок, інтернет, тре-
нінги та курси з саморозвитку та ін. 



55 

Значна частина у прожитковому мінімумі, яка витрачається на задоволення «про-
дуктових» потреб, вказує на існування загроз для розвитку продовольчого ринку. Оскі-
льки однотипність і обмеженість попиту не стимулює товаровиробників до розширення 
та підвищення якості пропозиції. 

А також, потрібно вносити зміни до наборів продовольчих товарів у споживчому 
кошику українців у нормативно-правовому аспекті для підтримки та розвитку продово-
льчого ринку на соціально прийнятному рівні. 
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АКЦІОНЕРНИМИ ТОВАРИСТВАМИ В УКРАЇНІ 

 
В умовах економічної інтеграції України до Європейського Союзу особливої ак-

туальності набуває підвищення конкурентоспроможності суб’єктів національної еко-
номіки. Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності — основний шлях забезпе-
чення такої конкурентоспроможності. Пропонується підвищення ролі у цих процесах 
акціонерного сектора економіки, оскільки саме він здатний швидко концентрувати фі-
нансові ресурси, що необхідні для удосконалення структури виробництва та підвищен-
ня конкурентоспроможності національної економіки.  

Переважно, світова практика є такою, що компанія стає публічною, коли прохо-
дить через IPO (Initial Public Offering — з англ. «первинна публічна пропозиція») — пе-
рший публічний продаж акцій приватної компанії (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Процес формування публічних компаній (створено автором) 

                  
* БОРТНИК Віталій Володимирович — магістрант, ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна, bortel97@gmail.com (Науковий керівник — д.е.н., професор 
Малий І.Й.). 


