
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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відбуваються в суспільстві. Найістотнішими факторами, які визначають 
динаміку та зрушення ринку робочої сили, можна назвати такі: злам 
одного типу економіки та відсутність економічних та законодавчих основ 
побудови іншого; різке падіння обсягів виробництва і відповідне 
зменшення потреби в робочій силі; низькі мотиваційні стмули до праці 
на державних підприємствах тощо.

Зменшення чисельності працездатного населення, особливо його 
найбільш активної частини, негативно позначиться на формуванні нових 
економічних відносин, оскільки етап становлення ринкових відносин 
потребує, насамперед, молодих, енергійних людей.

Скорочення чисельності населення в працездатному віці має і 
позитивний бік. В умовах кризи зменшення частки працездатних є 
певною мірою фактором зниження соціальної напруги в суспільстві.

Використання трудового потенціалу безпосередньо у сфері 
виробництва зумовлюється перенасиченням ринку праці, абсолютним 
резервом робочої сили у вигляді явного і прихованого бехробіття.

В Україні низькі темпи розвитку приватної сфери господарювання, 
відсутня державна політика для створення відповідних умов задоволення 
потреби працездатного населення в роботі.

Досить значна частина працездатного населення зайнята в особистому 
підсобному господарстві. Однак недосконалість методів визначення 
зайнятих в цій сфері не дає точного уявлення про її справжні масштаби.

УДК 338.952.2

31. ЕТИ ЧН І ТА О РГАН ІЗАЦ ІЙ Н І ПРОБЛЕМ И АКЦ ІО Н ЕРН И Х  
ТОВАРИ СТВ В  УКРАЇН І 

Сокальський А.М. - студент 2 к ур су  
(Тернопільська академія народного господарства)

Науковий керівник: д.е.н., проф. Вихрущ В.П.

Для успішного входження України в світову економічну систему 
потрібно провести в країні структурну перебудову економіки. 
Приватизація державного майна є одним з необхідних кроків цієї 
перебудови. Результатом приватизації має бути вдосконалення 
структури управління, збільшення матеріальної зацікавленості 
працюючих, концентрації та централізації капіталу з наступним 
спрямуванням у сферу науково-технічних розробок. Тому виникнення на 
сучасному етапі акціонерних товариств (надалі АТ) в Україні, як форми 
залучення вільних від обігу грошових коштів та інвестування у 
прибуткові сфери, є не що інше, як закономірність.


