
економіки”, але й фундаментальна перебудова на справжню ринкову 
економіку та її інтеграцію в міжнаціональні економічні сфери (торгову, 
фінансову, валютну). Цей процес тісно пов'язаний із соціальними 
проблемами: високий рівень інфляції, збільшення безробіття, спад 
річного доходу та дедалі зростаючої заборгованості тощо. Тому надання 
конкурентної форми відносинам між розвинутими країнами Європи і 
Україною € важливою проблемою, що спричиняє конфронтацію в 
Європейській Спільності (ЄС).

Для України важливо, яку допомогу може надати ЄС для розбудови 
української економіки. Такі програми ЄС як PHARE і G-24 
забезпечують допомогу для економічного перетворення з акцентуванням 
уваги на сільському господарстві, промисловості, капіталовкладеннях, 
енергетиці, освіті, захисті навколишнього середовища, торгівлі і послугах.

На даний час для держави надзвичайно актуальним є величезний 
дефіцит бюджету, тому недоступним є будь-яке збільшення 
заборгованості. З цього випливає, що допомога, яку Україна може 
отримувати, повинна надаватись у вигляді інвестиційних вкладів під 
відповідні проекти розбудови, що можуть окупити себе. Особливо 
важливою є технічна допомога в галузі освіти. Відчутних 
капіталовкладень з боку ЄС не можливо домогтися без створення в 
Україні території економічного сприяння, що дасть змогу діяти як 
внутрішнім, так і зовнішнім інвестиціям. Даний захід, звичайно, можна 
провести тільки за допомогою зміни фінансово-кредитної політики.

Логічно думати, що вступ України в ЄС на даний час є нереальним, 
тому необхідним є досягнення якомога зручнішого зовнішньо
економічного сприяння і надання хоча б деякого внутрішнього потенціалу 
для розбудови економіки України.

УДК 336.414

29. ЕКОЛОГІЧНИЙ БАН К: СТРУКТУРА ТА Ф УН КЦ ІЇ 
Гнат В.М. - студент 2 к ур су  

(Тернопільська академія народного господарства)

Науковий керівник: д.е.н., проф. Гуцайлюк З.В.

Катастрофічне становище навколишнього середовища вимагає 
вишукування нових форм управління та фінансування сфери 
природокористування, основним критерієм оцінки діяльності яких є її 
ефективність. Непродумана до кінця існуюча форма акумулювання та 
витрачання державних екологічних інвестицій, плати підприємств за 
забруднення навколишнього середовища не приносить очікуваних



результатів.
Пропонується нова економічна структура у інвестиційній політиці 

природокористування - екологічний банк (надалі - екобанк). Поєднання у 
його діяльності інституційних та комерційних рис дозволить досягти 
найбільшої ефективності в охороні навколишнього середовища. Екобанк 
займе належне місце на банківському ринку, де діють, в основному, 
державний Національний банк та універсальні комерційні банки. Він 
вбере концентрований вираз функцій та завдань окремих банків: 
ощадних, інвестиційних, комерційних, спецпризначення.

Фінансовий потенціал .екобанку формують обов'язкові платежі 
господарських суб'єктів за природокористування, кошти акціонерів банку 
та залучені кредитні ресурси.

У своїй діяльності екобанк орієнтується на мобілізацію фінансових та 
кредитних ресурсів з метою раціонального природокористування в 
регіоні, а також здійснення окремих регіональних програм.

Ефективній роботі екобанку сприятиме стабільність ринку 
природоохорони, постійний попит на специфічні банківські послуги та 
відсутність конкуренції з боку інших комерційних структур. Гарантом 
надійності банку виступатиме держава як його основний потенційний 
клієнт. Проведення маркетингових досліджень на ринку 
природокористування дозволить розробити новий банківський продукт - 
екологічний депозит.

УДК 331.06

ЗО. СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА ТА Ф ОРМ УВАННЯ РИ Н КУ
П РАЦ І

Д єм чук Р.З. - студент 3 к ур су  
(Тернопільська академія народного господарства)

Науковий керівник: к.т.н. Іваськевич І.О,

Структурна перебудова народного господарства України 
надзвичайно складна за змістом політика держави.

Програмування структурної перебудови полягає в тому, що вона 
накладається на реальні процеси, які відбуваються в суспільстві в 
цілому. А саме: наявність економічної кризи як специфічного явища.

Структурна перебудова народного господарства має бути, насамперед, 
зорієнтована на соціальні пріоритети, спиратися на формування такого 
важливого потенціалу як трудовий і потребу населення в робочих 
місцях, вона повинна бути керованою, нести певною мірою 
централізований характер.

Сучасний стан ринку праці зумовлюється тими процесами, що
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