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Важливим аспектом здійснення державних замовлень є запровадження 
інновацій, що пов’язане з проведенням програм наукових досліджень, кот-
рим необхідно приділяти особливу увагу. Особливістю здійснення держав-
них замовлень у сфері наукових досліджень є залежність їх виконання від 
прийняття державного бюджету та терміну його доведення до державних 
замовників, у зв’язку з чим процедура виявлення виконавців — переможців 
торгів може засягнутися на тривалий час, що негативно впливає як на самі 
дослідження, так і їх впровадження. У зв’язку з цим слід передбачити поліп-
шення організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення здійснен-
ня державних замовлень, застосовувати такий порядок організації тендерів, 
який дозволив проводити їх в стислі строки з орієнтацією на їх якісне вико-
нання (зокрема, із запобіганням демпінгування). 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СИСТЕМИ  
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 

Функціонування соціального страхування як інституту соціального захисту 
населення є основою соціальної справедливості в країні. Майже 20 років 
пройшло з дати запровадження функціонування системи загальноо-
бов’язкового державного соціального страхування, що передбачає соціаль-
ний захист населення на основі страхових принципів. Але незважаючи на це, 
так і не досягнуто поставлених завдань: подолання бідності серед працездат-
ного населення, встановлення відповідності між соціальними внесками і 
страховими виплатами при настанні соціальних ризиків, забезпечення фінан-
сової спроможності системи соціального захисту працездатного населення. 
Не можна заперечити, що питання реформування системи соціального за-

хисту населення є стратегічними в урядових програмах, але, незважаючи на 
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це, дана система є проблемною. На думку автора, основними проблемами 
конкурентоспроможності системи соціального страхування є: 

- перенасиченість законодавчої бази, що породжує неузгодженість між 
документами. Зазначимо, що лише за період 2011–2015 рр. було розроблено 
26 нормативних документів, з яких 12 затверджено Урядом; 

- низька ефективність охоплення соціальним страхуванням: з 16,3 млн за-
йнятих осіб у віці 15–70 років застрахованими є лише 10,2 млн осіб; 

- фінансова неспроможність системи соціального страхування. Як свід-
чить аналіз, власні надходження Пенсійного фонду внаслідок зменшення 
ставки ЄСВ з 37,17 % у 2015 р. до 22 % у 2016 р. зменшилися у 2016 р. на 
58,2 млрд грн, а загальні втрати від цього становили 96,4 млрд грн. 

- наявність бідних серед працюючого населення у зв’язку із зниженням 
мінімальної заробітної плати в реальному вираженні; невиконання принципу 
соціальної справедливості в системі пенсійного страхування, що характери-
зується відсутністю ефективного механізму осучаснення пенсій; скорочення 
соціальних допомог, яке проявляється у обмеженні пенсій для працюючих 
пенсіонерів (на рівні 85 % розміру пенсій), скасуванні допомоги на дитину до 
трьох років, зменшенні допомоги при народженні дитини; неефективність 
функціонування добровільної складової соціального страхування; 

- наявність розгалуженої системи пільг і соціальних виплат. В Україні усі 
пільгові категорії (понад 130) громадян мають право на більш як 120 видів 
пільг, а також понад 60 видів соціальних і компенсаційних виплат [1, С. 4]. 
Отже, усе наведене дає підстави стверджувати, що реформування системи 

соціального страхування в умовах жорстких заходів економії потребує зва-
женого і радикального підходу з урахуванням можливостей реалізації соціа-
льних прав людей. Формування конкурентоспроможної системи соціального 
страхування повинно здійснюватися шляхом реалізації страхового принципу, 
а також прозорості, доступності, адресності з метою підвищення соціальної 
справедливості. 
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СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ТУРИЗМУ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

Туризм посідає значне місце в міжнародних зовнішньоекономічних 
зв’язках. Він є важливим стимулом розвитку світової торгівлі, що сприяє ро-
зширенню й активізації міжнародного торгового обміну. У багатьох країнах 
туризм став вагомою статтею доходів держави і належить до найперспектив-
ніших галузей національної економіки. В Україні туризм визнано однією з 
галузей, що потребують пріоритетного розвитку. 
В Україні є всі перспективи для розвитку туризму: вигідне географічне по-

ложення, природні ресурси, територіальні ресурси, культурне надбання то-
що. Сильні та слабкі сторони, можливості та загрози туристичного бізнесу 
України визначенні за допомогою SWOT-аналізу (табл. 1). 

Таблиця 1 
SWOT-АНАЛІЗ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Сильні сторони Слабкі сторони 
1. Сприятливе геополітичне положення, приро-
дні ресурси, територіальні ресурси України. 
2. Можливості для розвитку всіх видів туризму 
забезпечені наявністю різноманітних природних 
та історико-культурних туристичних ресурсів. 
3. Значне культурне надбання. 
4. Збільшення конкуренції туристичних опера-
торів. 
5. Значний розвиток культури відпочинку укра-
їнців. 

1. Повільні темпи зростання інвестицій у розви-
ток інфраструктури туризму. 
2. Відсутність бюджетного фінансування важ-
ливих для розвитку туристичної. 
3. Відсутність платоспроможного попиту. 
4. Напружена обстановка на сході країни та в 
Криму. 
5. Залежність ефективності функціонування  
галузі від економічної та політичної ситуацій. 
6. Низький рівень інформаційних технологій в 
Україні. 

Можливості Загрози 
1. Інвестування в розширення туристичного 
бізнесу. 
2. Розвиток різноманітних напрямів туризму 
(екстремальний, історико-культурний, науко-
вий, діловий, зелений). 
3. Розширення туристичних маршрутів під 
впливом зміни вподобань українців і втрати по-
пулярності масових напрямів. 
4. Вдосконалення інформаційних систем і туризмі. 

1. Несприятлива економічна ситуація. 
2. Збільшення ціни на туристичні послуги, зме-
ншення попиту. 
3. Зменшення варіантів для населення із серед-
німи доходами. 
4. Відмова від туристичного відпочинку. 
 




