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міки країни. Вона визначає пріоритетність, 
напрями, джерела та структуру інвестицій, 
створює умови для реалізації загальнодержав¬
них, регіональних і місцевих економічних, со¬
ціальних та технічних проектів, формує сприя¬
тливий інвестиційний клімат для ефективно¬
го залучення як внутрішніх, так і іноземних 
інвестицій. Завдяки впровадженню комплекс¬
них програм розвитку інвестиційної діяльнос¬
ті Україна може розраховувати на суттєве збі¬
льшення вітчизняних й іноземних інвестицій. 

Список використаних джерел: 
1. Інвестиційний клімат в Україні [Електронний ре

сурс] / / Сайт Міністерства Закордонних Справ 
України. — Режим доступу: http : / /mfa.gov.ua/ua/  
about-ukгaine/economic-coopeгation/invest-climat. 

Закон України «Про режим іноземного інвестуван
ня» [Електронний ресурс] / / Офіційний веб-портал 
Верховної Ради України. — Режим доступу: h t t p : / / 
z a k o n 4 . r a d a . g o v . u a / l a w s / s h o w / 9 3 / 9 6 - % D 0 % B 2 % 
D1%80. 
Кныш М. И. Стратегическое планирование инвести
ционной деятельности / М. И. Кныш, Б. А. Перека
тов, Ю. П. Тютиков. — СПб. : Изд. дом «Бизнес-
пресса», 2007. — 314 с. 
Розпорядження Кабінету Міністрів України [Елек¬
тронний ресурс] / «Деякі питання оцінювання робо¬
ти центральних і місцевих органів виконавчої вла¬
ди щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з 
поліпшення інвестиційного клімату. — Режим дос¬
тупу: http: / /zakon0.rada.gov.ua/laws/show/779-2003 
-%D1%80. 
Мазур Н. А. Проблеми і перспективи інвестицій в 
АПК України / Н. А. Мазур / / Економіка АПК. — 
2009. — № 11. — С. 73—77. 

5. 
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дарственного регулирования, основные факто
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ложены пути усовершенствования законода
тельной базы, внедрения экономических регуля¬
торов активизации внутренней инвестицион¬
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Постановка проблеми у загальному ви
гляді та її зв'язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. Для оцінки 
реального стану, прийняття виважених рі¬
шень щодо формування ефективної інфра¬
структури національної економіки необхідно 
розробити систему моніторингу досягнення її 
головних цілей та критеріїв й індикаторів, що 
відображали б сучасний етап розвитку міжна¬
родної економіки. Моніторинг індикаторів 
має виключно важливе значення для України 
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в умовах високого рівня глобалізації, соціаль¬
но-політичної нестабільності та напруженості 
в суспільстві, підвищеної динамічності показ¬
ників, що характеризують ці процеси. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науково-теоретичні основи діяльності інфра¬
структури, у тому числі в умовах глобалізації, 
сформовані такими вченими, як: Бєлєнький П., 
Бородіна О., Бронштейн Т., Гладій М., Данили-
шин Б., Долішній М., Єрмаков О., Злупко С., Зін-
гер Х., Йохимсен Р., Краснопольский Б., Кра-

http://mfa.gov.ua/ua/
http://
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/779-2003
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вський В., Крилатих Е., Кузнецова А., Носо-
С., Розенштейн-Родан Р., Юдін Ю., Янгсон А. 
У сучасних умовах об'єктивно необхідно 

створити інфраструктурні передумови для 
формування конкурентоспроможної націона¬
льної економіки. Ці процеси найчастіше коор
динуються за допомогою цільових програм 
різних рівнів. Саме для підвищення соціально-
економічної ефективності державних рішень 
необхідно розробити інструментарій моніто¬
рингу інфраструктури, що дозволить змогою 
проводити системну комплексну оцінку реалі¬
зацій інвестиційних програм в досліджуваній 
галузі. 

Метою нашої статті є обґрунтування ме¬
тодологічних основ моніторингу інфраструк¬
тури національної економіки в умовах глоба¬
лізації. 

Виклад основного матеріалу досліджен
ня з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. За загальноприйня¬
тим визначенням, індикатор - це параметр, 
що дає змогу виміряти величину відхилення 
фактичного показника від орієнтовного зна¬
чення. Найважливішим показником - індика¬
тором оцінки ступеня досягнення цілей роз¬
витку національної економіки є відповідний 
рівень розвитку інфраструктури. Саме вона є 
основним ланцюгом, що забезпечує взаємоз¬
в'язок між самостійними одиницями на мікро-
рівні, тим самим підтримуючи безперервний 
процес виробництва продукції, збалансова¬
ність між основними галузями та досягнення 
високих економічних результатів. Інфраструк-
турні підрозділи сприяють процесу інтеграції 
та координації матеріально-технічного поста¬
чання, технологічного, технічного обслугову¬
вання тощо. 

Ми вважаємо, що інфраструктура є прямим 
фактором стимулювання економічного зрос¬
тання, відповідно показники, що характеризу¬
ють ріст в національній економіці загалом чи 
її окремих галузях, можуть опосередковано 
характеризувати і ступінь розвитку інфра¬
структури. Такий висновок базується на пра¬
цях видатного американського економіста 
Саймона Кузнєца [1], лауреата Нобелівської 
премії 1971 року за дослідження в історії еко¬
номічного зростання розвинених країн. Ним 
виділено шість характеристик (показників) 
економічного розвитку, передових країн: 

- по-перше, високі темпи збільшення кіль
кості населення та подушового доходу; 

- по-друге, швидке зростання продуктивно¬
сті факторів виробництва. За різними оці¬
нкам, від 50 до 75% підвищення доходу на 
душу населення в розвинених державах в 
індустріальну епоху було результатом 
зростання продуктивності факторів, збі¬
льшення валового національного продук¬
ту на душу населення досягнуто за раху¬
нок технічного прогресу, що включав і 
підвищення якості фізичного та людсько¬
го капіталу; 

- по-третє, значні темпи структурної транс¬
формації економіки, що включала перемі¬
щення робочої сили із сільського госпо¬
дарства у промисловість, а останнім часом 
- із індустрії у сферу послуг; зростання 
середніх розмірів підприємств від сімей¬
ного та індивідуального виробництва до 
транснаціональних корпорацій; розвиток 
процесу урбанізації та інше; 

- по-четверте, прискорення соціальної, по¬
літичної та ідеологічної трансформації. 
Важлива структурна перебудова завжди 
супроводжується змінами в суспільних 
інститутах, поведінці людей та ідеології. 
Прикладом може бути загальний процес 
урбанізації та комплекс інституціональ-
них і духовних змін; 

- по-п'яте, обумовленість міжнародних мас¬
штабів економічного зростання змогою 
розвинених держав у минулому та сучас¬
ному знаходити за кордоном ринки збуту, 
джерела сировини та дешевої робочої си¬
ли, що призводить до політичного та еко¬
номічного рабства бідних країн; 

- по-шосте, обмеження розповсюдження 
результатів економічного піднесення [2, 
с. 311-312]. 

Відповідно до наведених показників, мож¬
на стверджувати, що саме прогресуючий роз¬
виток інфраструктури зумовлює економічне 
зростання в національному та галузевому мас¬
штабі. Підтвердженням цього є концепція ен¬
догенного зростання. Найбільш цікавим аспе¬
ктом моделей останнього є пояснення непри¬
родного переливу капіталів з бідних країн у 
багаті, що поглиблює розрив між «першими» і 
«третіми» світами. Потенційно висока рента¬
бельність інвестицій у «третьому світі» часто 
зводиться нанівець комплементарними інвес¬
тиціями в людський капітал (систему освіти), 
інфраструктуру та НДДКР. Бідні країни мають 

цих видів інвестицій невеликі прибутки по-
вняно з економічно розвиненими. Звідси 
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можна зробити висновок, що держава покли¬
кана поліпшити використання ресурсів, нада¬
ючи за свій рахунок суспільні товари та послу¬
ги (створюючи інфраструктуру) та одночасно 
стимулюючи приватні інвестиції [2, с. 328]. 
Гіпотетично динаміку зростання реального 
обсягу валового національного продукту, на¬
ціонального доходу в розрахунку на душу на¬
селення можуть ілюструвати і рівень розвит¬
ку національної інфраструктури, адже інфра¬
структура - це своєрідні кровоносні судини 
економіки. 

Наприклад, стосовно агропродовольчої 
сфери, можна висунути гіпотезу, що відповід¬
ний розвиток інфраструктури забезпечує ди¬
намічне зростання виробництва валової про¬
дукції сільського господарства в розрахунку 
на одиницю земельної площі та одного пра¬
цюючого; прибутку сільськогосподарських 
підприємств та харчової промисловості в роз¬
рахунку на 1 працівника. Хоча висновок про 
випереджаюче зростання інфраструктури від¬
носно основного виробництва, на наш погляд, 
можна робити лише у випадку, коли рівень 
рентабельності сільськогосподарських підп¬
риємств та харчової промисловості перевищу¬
ватиме 35 відсотків. 

Крім того, державна політика повинна 
спрямовуватись на заохочення структурних 
змін для більш стійкого економічного зрос¬
тання. Пріоритетом повинно стати стимулю¬
вання державних інвестицій з метою усунення 
вузьких місць в інфраструктурі, зокрема збіль¬
шення державних інвестицій в екологічну і 
транспортну інфраструктуру, що забезпечує 
велику стійкість до наслідків зміни клімату і 
створює потенційно значну кількість нових 
робочих місць. 

Не можна обійти увагою той факт, що рі¬
вень розвитку інфраструктури має прямий 
вплив на умови конкурентної боротьби. Так, 
розвиток транспортної інфраструктури і засо¬
бів зв'язку створює умови для виходу на ринок 
нових підприємств і зменшення монопольного 
впливу певних виробництв [3, с. 42-43]. 

П. Ашін та М. Шанкерман за допомогою мік-
роекономічної моделі показали, що зростання 
конкуренції завдяки розвиткові інфраструкту¬
ри сприяє збільшенню обсягів виробництва, а 
також частки на ринку підприємств з менши¬
ми питомими затратами [4]. 

У загальнонаціональному масштабі дослід¬
ники акцентують увагу, що активізація вико¬
ристання інфраструктурних факторів підви¬
щення конкурентоспроможності України ви¬
магає проведення заходів, спрямованих як на 
збільшення доходів держави, так і зміну стру¬
ктури її видатків. Основні резерви зростання 
державних доходів у найближчі роки пов'яза¬
ні, у першу чергу, зі здійсненням комплексу 
заходів щодо підвищення податкового адміні¬
стрування та боротьби із заниженням митної 
вартості товарів при їх імпорті до України. Це 
повинно створити умови для легалізації еконо¬
мічної діяльності та детінізації доходів [5, с. 55]. 

Зважаючи на це, можна припустити, що по¬
казники рівня конкурентоспроможності агро-
продовольчої сфери можуть паралельно бути 
й індикаторами розвитку інфраструктури. Ре¬
альне управління основним виробництвом та 
інфраструктурними галузями - це перш за все 
управління пороговими значеннями та спів¬
відношеннями рентабельності галузей. 

Створення конкурентно прийнятних умов 
для розвитку основного виробництва в агроп-
родовольчій сфері пов'язане з можливостями 
освоєння та сталого розвитку сільських тери¬
торій країни, інфраструктури її життєвого 
простору. Не потребує доведення той факт, що 
конкурентоспроможність цієї галузі України 
цілком залежить від стійкого розвитку її ін¬
фраструктури. Саме вона повинна забезпечу¬
вати єдність багатьох складових виробничого 
процесу - економічних, соціальних, екологіч¬
них, які, у свою чергу, спрямовані на реаліза¬
цію загального зростання підприємств. 

Диспропорції в економічному та соціально¬
му розвитку підприємств зумовлюють загост¬
рення конкурентної боротьби серед товарови¬
робників. Сьогодні конкурентоспроможність 
визначається насамперед рівнем розвитку 
інфраструктури, інноваційно-інвестиційним 
потенціалом підприємства. В умовах глобалі¬
зації підприємства повинні особливу увагу 
приділяти обґрунтування стратегії посилення 
своїх конкурентних позицій. Саме тому стають 
актуальними питання розвитку інфраструкту-
рних підрозділів як визначального фактору 
зміцнення та зростання конкурентних пози¬
цій підприємств. 

Конкурентоспроможність є визначальним 
критерієм ефективності будь-якого суб'єкта, 
яка забезпечується за рахунок конкурентних 
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переваг у боротьбі за ринки збуту, ресурси, 
місце на ринку, клієнта, прибуток, що визна
чає темпи зростання виробництва та рівень 
національної безпеки. Конкурентоспромож
ність - це володіння суб'єктом певними влас
тивостями, які дають йому можливість розви
ватись на інноваційній основі та перемагати у 
конкурентній боротьбі [6]. Порівняння підп¬
риємств за окремими показниками не може 
бути достатньою основою для об'єктивної оці¬
нки конкурентних переваг. У сучасному еко
номічному середовищі розвинена інфраструк¬
тура може стати вагомим чинником у конку¬
рентній боротьбі, позитивно вплинути на роз¬
виток підприємства загалом порівняно з кон¬
курентами. Крім того, для отримання реаль¬
них результатів в умовах конкуренції необхід¬
но постійне підсилення стратегічного потен¬
ціалу підприємства, здійснення глибокого ма¬
кро та мікроекономічного аналізу ситуації, 
ґрунтовні дослідження кон'юнктури ринків 
товарів та послуг. 

Дієву роль у формування сприятливого 
економічного середовища в умовах глобаліза¬
ції може відіграти моніторинг інституціональ-
ного середовища з позиції сприятливої дії на 
базові умови відкриття, організації і стимулю¬
вання великого, середнього і малого бізнесу 
по напрямах: 

- моніторингу стану ділового клімату і рів
ня життя населення; 

- надання бази даних по фактичній право-
застосовній практиці вирішення госпо¬
дарських та земельних суперечок; 

- оцінки перспективних галузей та вироб¬
ництв, які спираються на можливості і 
сильні сторони ресурсів галузі, що ство¬
рюють навколо себе мікроклімат зростан¬
ня та подальшої сталості; 

- оцінки розвиненості сучасної інфраструк¬
тури з позиції сприяння господарюванню, 
безперебійності виробничої діяльності, 
стану екологічної захищеності довкілля; 

- досягнення нормативно-правової визна¬
ченості та прозорості дозвільних проце¬
дур для здійснення бізнес-проектів. 

Відповідно до завдань нашого дослідження, 
особливу увагу необхідно приділити індика¬
торному підходу, що виявляє конкурентні пе¬
реваги підприємства за допомогою двох кри¬
теріїв: економічної та соціальної конкурентос¬
проможності [7, с. 52]. 

Для оцінки економічної конкурентоспро¬
можності використовують п'ять індикаторів: 
ефективності бізнесу (КРп), ефективності ви
користання економічного простору (КТп), попи¬
ту споживачів на продукцію підприємства 
(КЕп), рівня доходу робітників підприємства 
(КДп) та ефективності використання часу (КЧп). 

Як базові рівні для дослідження конкурент¬
них позицій підприємства розглядаються: сві¬
тові, національні та галузеві нормативи; пока
зники провідних підприємств (лідерів); кри¬
тичні рівні індикаторів, при яких підприємст¬
во стає конкурентоспроможним. Такий підхід 
дає змогу виявити резерви покращення кон¬
курентних позицій підприємства за допомо¬
гою визначення різниці між високим рівнем 
того чи іншого індикатора та показником під¬
приємства. 

Важливим індикатором сучасного економі¬
чного життя є індекс конкурентоспроможного 
розвитку, розроблений організаторами Світо¬
вого економічного форуму. Він щорічно обчис¬
люється для 117 економік світу і публікується 
у формі так званого «Глобального звіту про 
конкурентоспроможність». Індекс конкурен¬
тоспроможності формується із трьох індика¬
торів: технологічного розвитку країни, грома¬
дянських інститутів і макроекономічного се¬
редовища. 

У свою чергу, ці три індикатори обчислю¬
ються на основі використання 47 наборів да¬
них про стан трансферу технологій та іннова¬
ційного розвитку країни, рівнів розвитку ін¬
формаційних та комунікаційних технологій, 
видатків країни на дослідження і розвиток, 
іноземних інвестицій, незалежності бізнесу 
від уряду, корупції в країні та інше [8]. 

У сучасній економіці широко використову¬
ється методологія моніторингу інфраструкту¬
ри, розрахована відповідно до індикаторів ін¬
фраструктури, розроблених Європейським 
банком реконструкції та розвитку. Метою дос¬
лідження є здійснення регулярного глибокого 
аналізу реформування шести ключових секто¬
рів інфраструктури: електроенергетики, газу, 
водопостачання, телекомунікацій, залізнично¬
го транспорту, автомобільних доріг. В Україні 
розроблено адаптований до вітчизняних умов 
моніторинг інфраструктури, який здійснюєть¬
ся Інститутом економічних досліджень та по¬
літичних консультацій (ІЕДПК), котрий оці¬
нює стан і динаміку процесу реформ [9]. 
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При оцінці інфраструктурної політики 
України вченими названого інститутом бра¬
лися до уваги такі фактори: 

- комерціалізація та приватизація (влас
ність, управління природною монополією, 
організаційна структура галузі); 

- тарифна реформа (структура тарифів, вза¬
ємна заборгованість обсяги бюджетного 
фінансування); 

- регулятивна та інституційна реформи 
(ефективний регулюючий орган, регулю¬
вання доступу до мережі). 

Необхідно зазначити, що вчені ІЕДПК засто¬
совували до всіх галузей універсальні критерії, 
тоді як критерії Європейського банку реконст¬
рукції та розвитку є індивідуальними. Оцінка 
проводилася відповідно до шкали, що змінюва¬
лася від 1 (реформи повністю відсутні) до 4 
(ринково-орієнтовані реформи майже заверше¬
но), яка розроблена згідно з практикою ЄБРР, 
хоча і є більш наближеною до американської 
системи оцінювання середнього бала (СРЛ). 

Інститут економічних досліджень та полі¬
тичних консультацій використовує методоло¬
гію розрахунків ЄБРР для забезпечення порів-
нюваності, хоча вченими розширено методо¬
логію через, по-перше, дезагригація індикато¬
рів, по-друге, урахування факторів виконання 
законодавства та основних показників діяль¬
ності, наприклад взаємної заборгованості та 
взаємозаліків. Недоліком дезагрегування ін¬
дикаторів та оцінки окремих аспектів процесу 
реформ є своїм зміщеність оцінок, яка пов'яза¬
на з вибором індивідуальних індикаторів. Хо¬
ча зміщеність оцінки індикаторами ЄБРР, що 
пов'язана з процедурою оцінки, може бути 
навіть вищою. 

В Україні актуальним завданням є впрова¬
дження адаптованого до національних умов 
індикатора суспільного прогресу, який став би 
ефективним інструментом прийняття рішень 
на національному рівні, базуючись на інфор¬
мації про споживання такої максимальної кі¬
лькості ресурсів, виробництво якої не пору¬
шує місткості екосистем та забезпечить таку 
ж можливість майбутнім поколінням. На міс¬
цевому рівні - це спосіб виміряти інтеграль¬
ний соціо-еколого-економічний розвиток пев¬
ної території в контексті загальних тенденцій 
розвитку країни [10, с. 428]. 

Ми вважаємо, що для моніторингу інфра¬
структури національної економіки в контексті 
глобалізації необхідно розробити набір інди-

каторів в розрізі трьох груп: рівня економіч
ного і соціального розвитку та екологізації 
інфраструктури. 

Висновки з даного дослідження і перспе
ктиви подальших розвідок з цього напрям
ку. Індикатори інфраструктури національної 
економіки є найважливішими показниками, 
що ілюструють рівень її інфраструктурного 
розвитку. За ними можна дослідити основні 
тенденції та динаміку розвитку інфраструкту¬
ри. Саме індикатори відображають зміни на 
рівні розвитку її функціональних підрозділів. 
На основі системи індикаторів можна сформу¬
вати систему моніторингу розвитку інфра¬
структури як на національному, так і регіона¬
льному рівні, що дасть змогу своєчасно вияви¬
ти існуючі диспропорції. Стан інфраструктури 
агропродовольчої сфери визначається шля¬
хом аналізу системи індикаторів, які забезпечу¬
ють комплексне сприйняття трансформацій та 
їх відповідність напрямам національної аграр¬
ної політики та продовольчої безпеки країни. 
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Обоснованы методологические основы мони
торинга инфраструктуры национальной эконо
мики в условиях глобализации. Систематизиро
ваны разнообразные подходы к оценке инфра
структуры национальной экономики, с целью 
повышения конкурентоспособности националь¬
ной экономики в условиях глобализации. 

Ключевые слова: методология, монито¬
ринг, национальная экономика, инфраструкту¬
ра, глобализация. 

Methodological bases of monitoring of infra
structure of national economy are reasonable in the 
conditions of globalization. The various going is 
systematized near the estimation of infrastructure of 
national economy, with the aim of increase of com
petitiveness of national economy in the conditions of 
globalization. 

Keywords: methodology, monitoring, national 
economy, infrastructure, globalization. 
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Академія митної справи України 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-АДМІНІСТРАТИВНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНИМИ ОРГАНАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

СУБ'ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ 
Досліджено обсяги та тенденції експортно-імпортної діяльності суб'єктів у зовнішньоекономічній 

сфері України; визначені шляхи удосконалення організаційно-адміністративного забезпечення митни
ми органами їх діяльності. Обґрунтовані загальні принципи оптимізаціїмитного контролю та оформ¬
лення на підставі подальшого реформування системи адміністрування податків із врахуванням інте¬
ресів підприємств-суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та інтересів держави. 

Ключові слова: митниця, митна процедура, експорт, імпорт, суб'єкт господарювання, зовніш¬
ньоекономічна діяльність. 

Постановка проблеми. Сучасні світові ін
теграційні процеси, осторонь яких не залиша
ється Україна, актуалізують питання зовніш
ньоекономічної діяльності вітчизняних су
б'єктів господарювання, які здійснюють наяв
ні та налагоджують нові зовнішньоекономічні 
відносини в інших країнах. 

Реалізуючи своє право на ведення бізнесо¬
вої діяльності суб'єктами господарювання 
здійснення зовнішньоекономічних зв'язків 
проводиться на виконання та в рамках упро¬
вадження «Програми економічних реформ на 
2010-2014 роки «Заможне суспільство, конку¬
рентоспроможна економіка, ефективна держа¬
ва» та реалізації Національного плану дій на 
2013 рік щодо впровадження зазначеної 
«Програми...». В організаційно-управлінській 
сфері реалізація плану дій забезпечується Ко¬
мітетом з економічних реформ, одним з на¬
прямів цього плану є «Міжнародна економічна 
інтеграція», яка визначена відповідним Ука¬
зом Президента України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням вдосконалення процедури митного 
контролю присвячені дослідження Т. Корнєвої 

[10]; спрощення податкового та митного адмі
ністрування О.Амощі, В. Ляшенко, Н. Осадчої 
[9]; співробітництва України і Європейського 
Союзу у галузі митної справи Я.Гудова [4]. По¬
передніми дослідженнями проаналізовано 
діяльність Миколаївської митниці у забезпе¬
ченні зовнішньоекономічної діяльності суб'єк¬
тів господарювання, з яких 564 підприємств 
держави в 2011 році здійснювали експортні 
операції через її структурні підрозділи [ 1 , 
с. 485-491] . 

Невирішені частини проблеми. Врахову¬
ючи значимість питання для країни здійснен¬
ня зовнішньоекономічної діяльності та необ¬
хідність створення відповідних умов для її за¬
безпечення в частині митного контролю є до¬
цільним дослідження ефективності функціо¬
нування окремих митниць держави, що і обу¬
мовило мету дослідження. 

Основні результати дослідження. Україна 
у вимірі європейських держав - п'ята за кіль¬
кістю населення та перша за розмірами тери¬
торії. Країни СНД та ЄС займають місце найбі¬
льших трогових партнерів України, територі¬
єю держави проходять чотири з десяти міжна-
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