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високим рівнем освіти і кваліфікації робочої сили. Економіці потрібні не просто працівники з 

вищою освітою, але такі фахівці, які б постійно підвищували свій професійний рівень. 

Водночас, умовою успішного працевлаштування і ефективної роботи висококваліфікованого 

спеціаліста є оновлення, інтелектуалізація робочих місць, які пропонує ринок праці, відповідно до 

нових трудових орієнтацій і мотивацій, життєвих цінностей молоді. На вітчизняних підприємствах 

все ще недостатньо дієві такі чинники мотивації до підвищення конкурентоспроможності 

фахівців, як можливості … інноваційного оновлення змісту праці, гідна її оплата [3, c.54]. 

Перспективним напрямом підвищення зайнятості на ринку висококваліфікованої праці повинне 

стати активне залучення інвестицій на створення нових робочих місць у наукоємних галузях. По-

зитивна тенденція щорічного зростання обсягів інвестицій формує необхідні передумови для пе-

реходу до продуктивної зайнятості на ринку  висококваліфікованої праці. Розробка високопродук-

тивних і енергозберігаючих технологій, виробництво на їхній основі високотехнологічних товарів 

і послуг, вихід з ними на світові ринки, розширення міжнародної інтеграції в цій галузі створюють 

необхідні передумови для проведення повноцінної політики зайнятості. 

Викладені концептуальні положення щодо розробки та реалізації державної політики зайня-

тості на ринку висококваліфікованої праці дозволяють зробити такі узагальнення: в сучасних умо-

вах об‘єктивно змінюється стратегія політики зайнятості: на зміну мотивації соціального захисту 

приходить мотивація продуктивної зайнятості; фінансове забезпечення політики зайнятості має 

ґрунтуватися в сучасних умовах на інноваційній моделі сталого економічного зростання; моти-

вації роботодавців щодо створення нових робочих місць і найманих працівників щодо зайнятості в 

сучасних умовах мають свої відмінності, потребують адекватного стимулювання на макро–, мезо–, 

мікроекономічному рівнях; формування дієвого механізму зайнятості працівників вищої 

кваліфікації потребує, насамперед, підвищення ціни робочої сили, яке може розглядатися одним з 

найважливіших важелів реалізації моделі інноваційного розвитку; активна політика зайнятості 

пов‘язана з визнанням на практиці пріоритету знань, освіти, інформації, цінності інтелектуальної 

складової людського капіталу; в контексті завдань забезпечення активної державної політики зай-

нятості істотного значення набуватиме врахування особливості трансформаційної економіки, спе-

цифіки національного трудового менталітету, світових тенденцій інноваційного розвитку, зрос-

тання інтелектуалізації праці. 
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Головною особливістю розвитку міжнародного фінансового ринку є стрімка глобалізація 

фінансово–кредитних та валютних відносин. Глобалізація світових фінансових ресурсів посилює 

нестабільність національних фінансових ринків, оскільки фінансові кризи в окремих регіонах мит-

тєво позначаються на інших країнах та регіонах, а лібералізація національних фінансових ринків 

зумовлює їх уразливість щодо руху «гарячих грошей». 

Стабільність економічного розвитку країни, високі темпи економічного зростання в значній 

мірі визначаються станом національних валютних відносин, який в свою чергу обумовлюється 

валютною політикою, що проводиться в країні. Валютна політика є основою загальної економіч-

ної політики держави, тому під час трансформації економічної системи й економічних криз про-

блема обрання оптимальної валютної політики загострюється та набуває найбільшої актуальності.  

Вагомою складовою валютної політики центрального банку будь–якої держави є управління її П
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золотовалютними резервами, що безпосередньо впливає на ефективність використання ним ос-

новних інструментів валютного регулювання, таких як: девізна політика, встановлення режиму 

валютного курсу, ревальвації та девальвації тощо. 

Управління золотовалютними резервами є достатньо новою сферою діяльності НБУ, що 

пов‘язано: по–перше, з історичним розвитком, коли після розпаду Радянського союзу майже усі 

золотовалютні резерви залишились в Росії, тому НБУ довелося їх формувати з нуля; по–друге, 

економічна ситуація в країні тривалий час аж ніяк не сприяла формуванню золотовалютних ре-

зервів на належному рівні. 

Згідно із ЗУ «Про Національний банк України», золотовалютні резерви – це резерви України, 

відображені у балансі Національного банку України, що включають в себе активи, визнані світо-

вим співтовариством як міжнародні і призначені для міжнародних розрахунків. Золотовалютні 

резерви є важливим інструментом НБУ для забезпечення внутрішньої і зовнішньої стабільності 

грошової одиниці України, і вони складаються з таких активів: монетарне золото, спеціальні права 

запозичення, резервна позиція в МВФ, іноземна валюта у вигляді банкнот та монет або кошти на 

рахунках за кордоном; цінні папери (крім акцій), що оплачуються в іноземній валюті; будь–які 

інші міжнародно визнані резервні активи за умови забезпечення їх надійності та ліквідності [1]. 

Метою управління золотовалютним резервом Національного банку є забезпечення оптимально-

го співвідношення рівнів захищеності, ліквідності та дохідності золотовалютного резерву. Управ-

ління має забезпечувати виконання основної функції Національного банку та інших функцій, 

встановлених чинним законодавством України, а також не загрожувати стабільності та нормаль-

ному функціонуванню національних і міжнародних ринків. 

Об‘єктивне визначення цілей управління золотовалютними резервами передбачає оцінку їх до-

статнього рівня. Виділяють чотири основні критерії щодо визначення адекватності золотовалют-

них резервів: 1) сума резервів є достатньою за умови повного покриття грошової бази країни; 2) 

золотовалютні резерви повинні покривати обсяг трьохмісячного імпорту від рівня економічного 

розвитку країни та ситуації на міжнародних ринках; 3) резерви повинні покривати офіційний та 

гарантований державою зовнішній борг; 4) комбіновані критерії поєднання вищевказаних ознак 

щодо оцінки мінімального розміру міжнародних валютних резервів [2]. 

З 1999 року до 2007 обсяги золотовалютного резерву лише зростали, з 1 млрд. 212 млн.дол. до 

32 млрд. 462 млн. 120 тис., при чому найбільший відносний ріст було зафіксовано у 2005 році, ко-

ли його обсяги за 1 рік зросли більш ніж вдвічі в порівнянні з 2004 роком, а саме на 103,6%, а 

найбільший абсолютний у 2007 році, розмір приросту становив 10 млрд. 205 млн. 720 тис.дол. 

Протягом 1999–2013 років, падіння річних показників вперше було зафіксовано у 2009 році, яке 

становило 918 млн. 790 тис.дол., що в свою чергу було пов‘язане з фінансовою кризою, яка розпо-

чалася восени 2008 року. Найбільше падіння обсягів золотовалютного резерву відбулося у 2012 

році, яке становило за абсолютним показником 7 млрд. 248 млн. 590 тис.дол., а відносним показ-

ником – 22,8% скорочення в порівнянні з обсягами 2011 року. Падіння резервів НБУ в даному році 

у значній мірі пов'язане з бажанням втримати курс гривні напередодні парламентських виборів 

2012 року. Досягнувши свого максимуму в 2010 році 34 млрд. 570 млн. дол., золотовалютний за-

пас почав послідовно скорочуватися, досягши позначки 23 млрд. 148 млн. 800 тис.дол. станом на 1 

липня 2013 року [2]. 

Протягом травня–червня 2013 року обсяг скорочення золотовалютних резервів сягнув 2 млрд. 

056 млн. 200 тис.дол., сягнувши показників шестирічної давності. Дане скорочення зумовлене 

значними витратами Національного банку, які були спрямовані на утримання курсу національної 

валюти та погашення зовнішнього боргу, також на зменшення обсягів золотовалютного резерву 

значний вплив мають скорочення надходжень капіталу в країну. За умови виконання Україною 

взятих зобов‘язань перед МВФ до кінця 2013 року дані обсяги продовжать скорочуватися і сяг-

нуть за прогнозом міжнародного рейтингового агентства Standard&Poor's (S&P) 20 млрд.дол. [2]. 

При цьому зараз у структурі валютних резервів перебуває 6,4 млрд. дол., які держава має по-

вернути МВФ. Власні кошти України складають всього16,7 млрд. дол. У результаті рівень ре-

зервів уже давно пройшов критичну точку і перестав покривати обсяг тримісячного імпорту, як це 

прийнято за міжнародними стандартами. За даними НБУ, щомісячний обсяг імпорту товарів і по-

слуг України в останні 12 місяців становив у середньому 8,39 млрд. дол. (коефіцієнт покриття – 

2,75 місяця). У НБУ пояснили червневе (2013 рік) скорочення резервів виплатою державою за ва-

лютними облігаціями сумарно у розмірі 1,13 млрд. дол. 

У подальші місяці тиск на резерви посилюватиметься через очікуване зниження припливу ва-

люти в країну. Будучи ринком, що розвивається, Україна може значно постраждати через оголо-
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шене 19 червня 2013 року згортання програми кількісного пом'якшення ФРС США, заявили у рей-

тинговому агентстві Standard&Poor`s. 

Україна, на думку експертів S&P, є найуразливішою країною. "Чим більша залежність еко-

номіки від зовнішнього фінансування в порівнянні з його власними запасами і здатністю генерува-

ти валютні резерви, тим більше вона уразлива до змін грошово–кредитних умов, що існують у 

всьому світі", – зазначили в агентстві. Також експерти відзначили, що в першому півріччі 2013 

року уряд залучив 2,3 млрд. дол. на зовнішньому ринку. 

Ситуація на глобальному фінансовому ринку погіршилася в середині червня: індикатор кре-

дитно–дефолтних свопів (CDS) на єврооблігації України підскочив за місяць з 601 пункту до 815,5 

пункту, а дохідність бондів досягла межі в 10% річних [4]. 

Неочікувана реакція обмінного курсу на традиційні методи валютної політики, значна залеж-

ність валютного курсу від суб‘єктивних регулюючих заходів держави, а не від об‘єктивних ринко-

вих чинників, неможливість точного прогнозування курсової динаміки призвели до того, що 

довіра до національної валюти досі знаходиться на досить низькому рівні. Результатом цього став 

розвиток процесу неофіційної доларизації української економіки, тобто паралельного обігу двох 

валют. Найпоширенішим методом оцінки рівня доларизації є розрахунок індексу, який дорівнює 

відношенню депозитів у іноземній валюті до грошової маси М2 [5].  

Значення цього індексу в Україні в 1998–2006 рр. знаходилося в межах 18–27%, що говорить 

про існування помірної доларизації національної економіки. Показником доларизації економіки 

може також слугувати абсолютний показник депозитів в іноземній валюті. Динаміка валютних 

депозитів юридичних та фізичних осіб в Україні характеризується стабільним зростанням. В 

період стабілізації гривні і навіть в період її ревальвації, коли довіра до національної валюти по-

винна зростати, в Україні спостерігається зростання обсягів валютних депозитів. Тобто знецінення 

долара не спричиняє зниження рівня доларизації економіки, а навпаки стимулює його підвищення.  

Іншим показником доларизації економіки можна вважати частку депозитів в іноземній валюті в 

загальному обсязі депозитів. Розрахунок цієї частки в Україні показує, що за цим показником 

рівень доларизації в Україні є надмірним і становить більше 40%. Показник доларизації в Україні і 

в період валютно–фінансової кризи, і в період відносної валютної стабілізації перевищував 30%, а 

в окремі роки наближався до 50%. Затяжна та висока інфляція спонукає населення переводити 

кошти у долари з метою хеджування ризиків. Коли ж економічна ситуація стабілізується і ін-

фляція знижується, населення продовжує переводити активи в іноземну валюту [5].  

В результаті значного викупу іноземної валюти на міжбанківському ринку в останні роки ва-

лютні інтервенції стали основним джерелом грошової емісії: до 2000 р. питома вага грошової 

емісії за рахунок купівлі валюти в загальному обсязі емісії складала в середньому 15% на рік, а з 

2000 р. її частка стала коливатися від 60% до 85%. Негативним наслідком високої активності НБУ 

як покупця іноземної валюти стала надмірна грошова емісія і підвищення темпів зростання гро-

шової маси. В свою чергу, темпи зростання грошової маси значно перевищують темпи зростання 

номінального ВВП, що виступає джерелом інфляційного тиску на економіку.  

Також варто зазначити, що в подальшому значні кошти будуть спрямовані на утримання націо-

нальної валюти, адже зважаючи на скорочення виробництва, податкових надходжень, деваль-

ваційних очікувань громадян та скорочення надходжень капіталу до країни, гривня втрачатиме 

власну купівельну спроможність. Для поповнень золотовалютних запасів та утримання курсу 

гривні Нацбанк вдаватиметься до підвищення контролю за надходженням валюти до України та 

подальшої конвертації її в гривню. 

Отже важливою умовою зниження рівня доларизації економіки України є не тільки стабілізація 

курсу гривні відносно іноземних валют, але й досягнення внутрішньої стабільності національної 

валюти, підвищення її купівельної спроможності. Поетапна лібералізація валютного ринку 

України і поступовий перехід до гнучкого курсоутворення, що базується на ринкових принципах 

формування валютного курсу, будуть мати позитивні наслідки для української економіки. Водно-

час, для отримання всіх переваг плаваючого курсу необхідно дозволити обмінному курсу бути 

дійсно плаваючим.  
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Трудовой потенциал каждого населенного пункта и территории в целом формируется на демо-

графической основе и постоянно совершенствуется на социально–экономической основе. Если 

демографическую основу определяет численность населения и его состав по полу и возрасту, то 

другие качественные характеристики, дополняющие величину трудового потенциала (уровень об-

ра– зования работников, их квалификация, степень трудовой активности и др.), зависят от уровня 

социально–экономического развития региона [1, с. 5].  

В условиях становления в стране социально–ориентированной экономики особую актуальность 

приобретает эффективность использования трудового потенциала Белорусского Полесья. Именно 

в этом регионе сосредоточены стратегически важные для экономики страны природные ресурсы: 

углеводородное сырье, каменные и калийные соли, строительные ресурсы. В этой связи вопросы 

трудоресурсного обеспечения Белорусского Полесья являются стратегически важными не только 

непосредственно для региона, но и для республики в целом [2, с. 89]. Демографический потенциал 

определяет основную характеристику рынка труда – предложение рабочей силы. Учитывая, что 

основной трудовой потенциал Белорусского Полесья составляют Брестская и Гомельская области, 

а другие не оказывают существенного влияния на его формирование, мы провели анализ эволю-

ции и изменения структуры занятости населения региона. 

 

Таблица 1 – Численность трудовых ресурсов и их удельный вес в общей численности населения 

Брестской и Гомельской областей  

 

Области Брестская Гомельская 

Годы 

Численность 

трудовых 

ресурсов, 

тыс. чел. 

Удельный вес в об-

щей численности 

населения, % 

Численность 

трудовых 

ресурсов, 

тыс. чел. 

Удельный вес в об-

щей численности 

населения, % 

1980 821,2 60,1 941,5 58,7 

1985 827,0 58,9 965,0 57,8 

1990 831,1 56,9 914,8 55,0 

1995 843,7 56,3 865,5 55,1 

2000 870,4 58,6 897,5 58,3 

2005 880,8 60,5 923,9 61,8 

2008 885,5 61,8 923,8 63,1 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что количественные и качественные показатели 

оценки трудовых ресурсов в Белорусском Полесье имели определенные различия между западны-

ми и восточными областями региона. Численность трудовых ресурсов в Брестской области имела 

тенденцию к увеличению, тогда как в Гомельской области начиная с 1986 г. наблюдается сниже-

ние данных показателей, а с 1995 г. – увеличение. Рассмат– ривая удельный вес трудовых ресур-

сов в общей численности населения областей, стоит отметить его сокращение до середины 1990–х 

гг., после чего стало происходить постепенное увеличение. Данная нестабильность объясняется 
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