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АНОТАЦІЇ 

Богачов С.В. Аспекти фінансування роз-

витку інфраструктури великого промис-

лового міста. – С. 124. 

Розглянуто питання фінансування 

проектів і програм розвитку інфраструк-

тури великого промислового міста. Об-

ґрунтовано необхідність розширення 

джерел фінансування проектів розвитку 

комунальної та соціальної інфраструкту-

ри за рахунок використання механізмів 

державно-приватного партнерства й ін-

струментів ринку цінних паперів. Розро-

блено пропозиції щодо використання гео-

інформаційних систем для підвищення 

привабливості для інвестора об'єктів ін-

фраструктури, організації випуску муні-

ципальних цінних паперів. 

Ключові слова: інфраструктура, ве-

лике промислове місто, розвиток, фінан-

сування. 

Венжега Р.В. Вугільна промисловість 

Китаю та країн СНД: проблеми функці-

онування в контексті сучасних викликів. 

– С. 91.

Проаналізовано змістовні особли-

вості вугільної галузі Казахстану, Росії та 

Китаю в умовах зниження світових цін на 

вугілля і зростання значущості відновлю-

ваних джерел енергії для визначення мо-

жливостей адаптації досвіду цих країн у 

вирішенні актуальних завдань щодо роз-

робки стратегічних положень реформу-

вання вугільної галузі в Україні. Обґрун-

товано вибір цих країн, з огляду на сис-

темну значимість вугільної галузі у стру-

ктурі національної економіки. Розглянуто 

особливості функціонування вугільної 

промисловості України, Казахстану, Росії 

та Китаю за такими критеріями: гірничо-

геологічні умови, показники якості, екс-

порт та імпорт, організаційна структура, 

інституційні особливості. Визначено ха-

рактерні проблеми й обґрунтовано перс-

пективи розвитку галузі з урахуванням 

сучасних викликів для кожної з країн. 

Ключові слова: паливно-енергетич-

ний баланс, вугільна промисловість, ін-

ституційні особливості, стратегія розвит-

ку. 

Гончаренко Л.І., Гурнак О.В. Проблеми 

і перспективи розвитку податкової сис-

теми Індії: індустріальний контекст. – 

С. 17. 

Розглянуто розвиток індійської по-

даткової системи з моменту проголошен-

ня незалежності держави і до сьогодніш-

нього дня. У центрі дослідження питання 

про те, яким чином зміни та розвиток по-

даткового регулювання і податкової по-

літики вплинули на високі темпи еконо-

мічного зростання Індії. 

Індійський досвід показав, що лібе-

ралізація податків у комплексі з іншими 

заходами щодо реформування економіки 

сприяють  економічному зростанню, як-

що вони націлені не тільки на загальне 

поліпшення інституційного середовища, 

але і на прискорений розвиток матеріаль-

ного виробництва, промисловості. У той 

же час існуючі недоліки податкової сис-

теми не є критичним обмеженням для 

економічного зростання в поточному пе-

ріоді, якщо податки спрямовані на розви-

ток і в цілому відповідають місцевим 

традиціям державності. 

Ключові слова: Індія, податкова си-

стема, податкові реформи, корпоратив-

ний податок, непрямі податки, економіч-

не зростання. 

Гріневська С.М. Сучасні тенденції фор-

мування механізмів саморозвитку регіону 

в умовах децентралізації. – С. 5. 

В Україні неповною мірою вико-

ристовується самостійність суб’єктів ре-

гіонального управління, встановлена за-

конодавчими актами. Досвід діяльності 
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місцевих органів влади підтверджує тен-

денцію збільшення функцій, що ними 

виконуються за рахунок делегування на 

нижчі рівні значної кількості повнова-

жень й управлінських функцій. У даний 

час формується конституційна реформа, 

згідно з якою саме на регіональному рів-

ні мають бути вирішені основні пробле-

ми та визначені відповідальні за здійс-

нення соціально-економічної політики 

щодо регіонального планування, прогно-

зування, управління технічним розвит-

ком, соціальною сферою, кредитно-

фінансовою та зовнішньоекономічною 

діяльністю, з поступовим відведенням 

ролі держави до координації, взаємоузго-

дження інтересів усіх учасників процесу 

регіонального управління. Державне ре-

гулювання розвитку регіонів має забез-

печувати регуляторні функції: стимулю-

вання економічного зростання, раціона-

льне використання трудового потенціалу, 

забезпечення прогресивних зрушень у 

галузевій і територіальній системах, під-

тримку експорту продукції та послуг. Го-

ловними цілями державного управління 

регіональним розвитком є забезпечення 

економічної та соціальної стабільності, 

захист вітчизняних виробників на світо-

вих ринках, регулювання майнових від-

носин, забезпечення самодостатнього са-

мостійного розвитку кожного регіону. 

Ключові слова: державне регулю-

вання, децентралізація управління, само-

стійний розвиток регіону. 

Грязєва М.С. Механізм усунення органі-

заційного опору персоналу впроваджен-

ню системи управління якістю. – С. 133. 

Розроблено механізм усунення ор-

ганізаційного опору персоналу впрова-

дженню системи управління якістю, який 

трансформує протестний потенціал у 

створюючий на основі активного моду-

льного управління поведінкою персоналу 

шляхом формування спонукальних моти-

вів. Сформульовано принципи мобілізації 

інтелектуальних активів підприємства. 

Обґрунтовано когнітивну модель кауза-

льного зв'язку суб'єктів та об'єктів управ-

ління. Рекомендовано інструментарій 

упровадження системи управління якіс-

тю, що забезпечує подолання організа-

ційного опору персоналу, функціональну 

та організаційну структуру механізму 

усунення організаційного опору персона-

лу. 

Ключові слова: управління якістю, 

механізм, організаційні рутини, опір змі-

нам, персонал. 

Лях О.В. Промислова політика в умовах 

децентралізації державного управління: 

стратегія розумної спеціалізації. – С. 74.  

Обґрунтовано необхідність передачі 

значної частини функцій промислової 

політки на рівень регіонального та місце-

вого самоврядування. Запропоновано за-

стосовувати концепцію стратегії розум-

ної спеціалізації регіонів, яка набула по-

ширення в ЄС, сприяти формуванню ін-

новаційних промислових кластерів. Така 

промислова політика матиме в основно-

му горизонтальний характер, з елемента-

ми секторального втручання в тих випад-

ках, коли політичні заходи будуть наці-

лені на створення інноваційного потенці-

алу в конкретних кластерах. 

Ключові слова: промислова політи-

ка, децентралізація державного управ-

ління, регіональне і місцеве самовряду-

вання, стратегія розумної спеціалізації, 

кластери. 

Мазур Ю.О. Перспективи податкового 

стимулювання НДДКР в Україні: досвід 

інноваційно розвинутих країн. – С. 33. 

Статтю присвячено виявленню на-

прямів податкового стимулювання 

НДДКР в Україні для забезпечення інно-

ваційного розвитку економіки країни. 

Розглянуто зміни в законодавстві Украї-

ни щодо використання інструментів сти-

мулювання НДДКР. Обґрунтовано, що в 
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сучасних умовах Податковим кодексом 

України не передбачено скорочення по-

даткових зобов’язань платників податків 

у результаті здійснення ними інновацій-

ної діяльності. На практиці податкове 

стимулювання інноваційної діяльності в 

Україні розкривається через звільнення 

від оподаткування основними бюджетоу-

творюючими податками законодавчо 

встановлених видів господарської діяль-

ності. Визначено, що сучасна практика 

інноваційного розвитку країн світу пе-

редбачає значне зростання інвестицій у 

НДДКР. Одним із найбільш гнучких ін-

струментів державної політики у сфері 

інновацій виступають податкові стимули 

НДДКР. Запропоновано впровадження 

механізму надання інвестиційного подат-

кового кредиту у сфері НДДКР у вигляді 

знижки на податок на прибуток підпри-

ємств, єдиний податок та податок на до-

ходи фізичних осіб для інноваційно акти-

вних суб’єктів господарювання. Обґрун-

товано, що впровадження запропонова-

них напрямів стимулювання НДДКР (за 

умови  стабільного інституційного сере-

довища і незмінних протягом багатьох 

років правил податкового стимулювання 

НДДКР) сприятиме поступовому перехо-

ду до інноваційного розвитку економіки 

країни, формуванню нового, більш ефек-

тивного механізму державно-приватного 

партнерства у науково-технічній сфері та 

в цілому більш сприятливого інституцій-

ного середовища господарювання. 

Ключові слова: інструменти стиму-

лювання НДДКР, податкове стимулю-

вання НДДКР, інвестиційний податковий 

кредит, інноваційний розвиток. 

Філіппова Н.В. Напрями гармонізації 

ставки ПДВ в Україні в контексті між-

народних торговельних відносин. – С. 49. 

Запропоновано інструментарій від-

бору країн − торговельних партнерів 

України, з використанням якого розрахо-

вано варіанти гармонізованих ставок 

ПДВ. Створено модель оцінки впливу 

різних варіантів гармонізованої ставки 

ПДВ на надходження даного податку в 

бюджет України. Розроблено окремі ре-

комендації щодо вдосконалення норма-

тивно-законодавчої бази України в час-

тині інтенсифікації міжнародних торго-

вельних відносин з урахуванням необ-

хідності виконувати вимоги Угоди про 

асоціацію з ЄС. 

Ключові слова: інтеграція, міжна-

родні торговельні відносини, ПДВ, став-

ка податку, гармонізація, податкові над-

ходження. 




