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в контексті Податкового кодексу. Прийняття Податкового кодексу України 
сприяє систематизації та узагальненню нормативно-правових актів, що регулю-
ють відносини у сфері оподаткування, яких нараховується понад 2 тисячі. 

Таким чином, держава через регулювання податками може впливати на 
ефективність і стабільність економічного розвитку. Податкова політика держави 
має забезпечити виконання таких завдань, як встановлення оптимальних пода-
тків, які не стримуватимуть розвиток підприємництва, та забезпечення надхо-
дження до бюджету коштів, достатніх для задоволення державних потреб. 

На цей час в Україні діє податкова система, яка за своїм складом та 
структурою подібна до податкових систем розвинутих європейських країн. 
Закони з питань оподаткування розроблено з урахуванням норм європейсько-
го податкового законодавства, а також аспектів податкової політики 
ГАТТ/СОТ та інших міжнародних економічних організацій. 

Проте, на відміну від країн Європейського Співтовариства податкова 
система України не є інструментом підвищення конкурентоспроможності 
держави, не сприяє зростанню економічної активності суб’єктів господарю-
вання. Існуюча система формування державних доходів відображає недоско-
налість перехідної економіки та має переважно фіскальний характер. Ринкове 
реформування економіки супроводжувалося неодноразовими спробами удо-
сконалити податкову систему шляхом прийняття окремих законодавчих актів, 
що були недостатньо адекватними стану економіки, характерними рисами 
яких є неузгодженість окремих норм, наявність значних обсягів тіньових обо-
ротів. Результативність податкової реформи залежатиме від вирішення про-
блеми забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних кош-
тів і на цій основі – безпосереднього взаємозв’язку між обсягом сплачених 
податків та обсягом і якістю суспільних благ, отриманих платниками. 
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ  
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 

«Перед людиною відкривається величезне 
майбутнє, якщо вона зрозуміє це і не стане 
використовувати свій розум і свою працю 

на самознищення» (В. Вернадський) 
 

Суспільство внутрішньо пов’язане з природним середовищем через ви-
робничу діяльність, яка залежить від форми соціальної організації й характеру 
виробничих відносин властивих певному суспільству. Виникнення глобальних 
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проблем пов’язане як з конкретною сферою життєдіяльності суспільства, так і 
з конкретним соціально-економічним середовищем, де реалізується та чи ін-
ша сфера діяльності людей. Глобальні проблеми – це всезагальні проблеми, 
що відзначаються загальнопланетарним за своїми масштабами і значенням 
характером, пов’язані з життєвими інтересами народів усіх країн, становлять 
загрозу життю для всього людства і можуть бути вирішенні спільними діями 
всіх країн світу. 

Серед глобальних проблем найчастіше фігурують проблеми миру та 
роззброєння, екологічна, демографічна, енергетична, сировинна, продовольча, 
подолання бідності та відсталості, проблема освоєння та використання ресур-
сів Світового океану, освоєння та використання космосу. 

Дослідження цих проблем дозволяє помітити, що вони тісно взаємо-
пов’язані, зокрема, енергетична та сировинна проблеми співвідносяться з 
екологічною, екологічна з демографічною, демографічна з продовольчою і ін. 
Якщо в 1960–70-х роках головною вважалась проблема запобігання світової 
ядерної війни, то нині на перше місце одні спеціалісти висувають екологічну 
проблему, другі – демографічну, а треті – проблему бідності та відсталості. 

Глобальні проблеми є об’єктами дослідження ряду наук: світової еко-
номіки, соціології, права, біології, географії, екології, океанології та ін.  

Специфіка глобальних проблем полягає в наявності ряду спільних рис:  
 кожна з проблем і всі разом принципово важливі для майбутнього 

людства. Затримка з їх вирішенням являє собою смертельну загрозу цивіліза-
ції або деградацію умов життя і виробничої діяльності на Землі;  

 у них проявляється поглиблення і ускладнення світогосподарських 
зв’язків та інтернаціоналізація інших суспільних процесів на землі; їх 
розв’язання можливе лише за умови об’єднання зусиль усіх держав і народів. 
Найзагальнішою причиною загострення глобальних проблем є криза індуст-
ріальної цивілізації внаслідок:  

 безсистемної, безконтрольної, безмежної утилізації природних ресурсів;  
 низького рівня технологічної культури виробництва;  
 максимізації, а не оптимізації темпів економічного зростання;  
 домінування технократичного підходу, послаблення антропогенних 

засад;  
 масштабного впливу людської діяльності на навколишнє середовище 

й необмеженого втручання людства у біосферу;  
За походженням, характером і способам вирішення глобальні проблеми 

класифікуються на такі три групи (рис. 1). 
Для вирішення глобальних проблем потрібні нові підходи і практичні 

заходи, які б виходили із цілісності світу, необхідності співробітництва в пла-
нетарному масштабі. 

Між країнами світового співтовариства існують суперечності, що часто 
призводять до регіональних і міжрегіональних конфліктів із застосуванням 
зброї. У XXI ст. глобальні проблеми ставлять перед людством завдання, яке 
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має доленосне значення: подолати політичні і воєнно-політичні суперечності 
і конфлікти заради успішного вирішення глобальних проблем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні глобальні проблеми сучасності та їх характеристика 

 
Нове політичне мислення знаменує усвідомлення важливості і негайно-

го вирішення глобальних проблем, включаючи розробку системи ефективних 
міжнародних процедур і механізмів, здатних забезпечити збереження і розви-
ток людської цивілізації в цілому. 

Великі надії у вирішенні глобальних проблем покладаються на ООН, 
МВФ, СОТ, регіональні і галузеві організації, котрі мають великий досвід ко-
ординації міжнародних зусиль, використання ресурсів, регулювання міжна-
родних економічних зусиль.  

Підписання Статуту ООН відбулося 26 червня 1945 р. Щоб підкреслити 
важливість історичного моменту, делегати відступили від деяких загальнови-
знаних процедур міжнародних договорів: Статут був схвалений одноголосно, 
але не голосуванням з підняттям рук або поіменно, а вставанням усіх учасни-
ків Конференції. 24 жовтня 1945 р. Статут набув чинності (цей день проголо-
шено як День ООН). 

У підсумку було досягнуто компромісу» суть якого зводилася до того, 
що Організація, окрім своєї основної функції, буде координуючою для між-
урядових організацій в сфері соціально-економічного розвитку.  

Класифікація глобаль-
них проблем 

Основні глобальні проблеми сучасності 
та їх характеристиках 
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проблеми, які виникають у сфері взаємодії природи і суспі-
льства – надійне забезпечення людства сировиною, енергі-
єю, продовольством, збереження природного навколишньо-
го середовища, освоєння ресурсів Світового океану, оволо-
діння космічним простором 

проблеми соціально-економічних і воєнно-політичних відно-
син, відносини між розвинутими країнами і постсоціалістич-
ними країнами та державами різних соціально-економічних 
устроїв, подолання економічної відсталості багатьох країн, 
проблеми роззброєння і збереження миру, локальні, регіона-
льні та міжнародні кризи 

проблеми, пов’язані з розвитком людини, забезпеченням її 
майбутнього, зростанням народонаселення, боротьбою із зу-
божінням, голодом, хворобами, наркоманією 
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Із глобальними проблемами людство може впоратися. Для цього воно 
вже має в розпорядженні достатні науково-технічні і матеріальні досягнення. 
Можна навести приклади успішних спроб хоча б часткового розв’язання ряду 
глобальних проблем. Так, на міжнародному рівні приділяється велика увага 
екологічним проблемам. Міжнародна комісія з навколишнього середовища і 
розвитку розробляє програми покращання якості природного середовища та 
загального екологічного стану. У 2000 р. витрати на природоохоронні заходи 
зроси приблизно у 6 разів проти рівня витрат 1970 р. 

Важливу роль в охороні навколишнього середовища відіграє регіональ-
не співробітництво. Зокрема, у документах ЄС неодноразово підкреслювалась 
необхідність розвитку регіональної стратегії у цій сфері і раціонального ви-
користання природних ресурсів європейського регіону, який сьогодні є най-
більш кризовим в екологічному плані. В ЄС навіть система оподаткування 
будується таким чином, щоб стимулювати збереження природного середовища. 

Важливе значення для формування зовнішньополітичної концепції 
України мала також висловлена на сесії підтримка Україною принципу деіде-
ологізації міжнародних відносин та ідеї про закріплення універсального уяв-
лення про права людини і вироблення механізмів їх забезпечення. Загалом дія-
льність делегації України засвідчила зрілість її зовнішньополітичних позицій і 
стала гідним внеском у розвиток міжнародної співпраці. Молода українська 
дипломатія зробила чималий внесок у становлення міжнародний відносин.  

Висновок. Позитивний вплив роззброєння на розв’язання глобальних 
проблем людства важко переоцінити. Відмова від гонки роззброєння створила б 
сприятливі можливості для економічного розвитку всього світового товариства.  

Розв’язання глобальних проблем сучасності, забезпечення майбутнього 
людської цивілізації вимагають розробки і реалізації колективної програми 
економічної, воєнно-політичної безпеки людства. Фінансові засоби її здійс-
нення пов’язані з процесом роззброєння, конверсією воєнного виробництва, а 
суб’єктами втілення її в життя є всі зацікавлені країни і народи світу. 
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ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ 

На сучасному етапі розвитку світового господарства важливим та акту-
альним питанням є розвиток інвестиційної діяльності, залучення та викорис-
тання іноземних інвестицій. Майже всі країни світу спрямовують свої зусилля 
на підвищення інвестиційної привабливості іноземних інвестицій та збіль-
шення їх обсягів в національну економіку. 


