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SECTION 1 

Transformations of modern world economic processes in the 

trends of techno-globalization 

 

R. Georgiev, DSc (Engineering) 

Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, Bulgaria 

V. Zhavoronkov 
National Aviation University, Ukraine 

 
COMPARISON OF SERVICE PROVISION BY THE LEADERS IN 

THE WORLD MOBILE COMMUNICATION SERVICES MARKET 

 

The mobile market is developing at an unprecedented pace. It 

seems that almost every day the new devices appear. They are 

faster, more convenient and more powerful than the old ones. And 

almost every moment new types of mobile devices are created, and 

the number of applications running on them is estimated at 

millions. There is a huge need for new devices and applications that 

should generate huge amounts of mobile data [1] 

To compare the provision of mobile services in the international 

market, we will choose three companies: China Mobile, AT&T and 

Vodafone. The market of mobile operators is characterized by a 

concentration of subscribers in the largest companies. Let’s 

consider the dynamics of selected companies’ incomes (Table 1). 

 

Table 1. Incomes of Mobile Operators, 2015-2019  
Company Incomes, billion dollars 

2015 2016 2017 2018 2019 

China Mobile 70213 121231 127067 134563 152212 

AT&T 63 055 118 928 124 028 123 018 124245 

Vodafone 58 906 71 218 70 475 71 000 71 125 

Source: compiled on the basis of [2] 

 

According to the International Telecommunication Union ITU 

[5], the number of signed cellular contracts is increasing annually 

regardless of the crisis in the economy, but the number of fixed line 

contracts, by contrast, has been steadily declining over the past five 

years. Table 2 examines the dynamics of leading international 

companies’ subscribers in 2015-2019. After all, the number of 
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політики довгострокового зростання, збільшення доходів та 

продуктивності праці, для досягнення цих цілей. 
 

Список літератури 

1. The World Trade Organization. Оfficial site. URL: 

https://www.wto.org/english/res_e/res_e.htm. 

2. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 
 

 

 

І.В. Томашук  

Вінницький національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

 

The priority task of the national policy of Ukraine is the transition to 

the path of sustainable development. Trade relations between 

Ukraine and the EU are being deepened on the basis of the Free 

Trade Agreement. Emphasis is placed on the reform of local self-

government – decentralization. 

 

Одним із важливих завдань національної політики України є 

перехід до сталого розвитку. Держава може реалізувати це 

завдання шляхом раціонального та ефективного використання 

ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств; 

реструктуризації виробництва; використання трудового 

потенціалу, який формується з метою створення найбільш 

сприятливих умов для збереження ресурсного потенціалу 

підприємств та країни в цілому[1; 2]. 

Розвиток інтеграції на європейському рівні є сучасною 

ознакою прогресивних змін у сільському господарстві та 

відносно новим напрямом досліджень в українській аграрній 

науці. Європейські настанови забезпечують аграрний сектор 

відповідним вектором розвитку та відкривають нові 

можливості для відродження сільського господарства[2; 3], 
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створюють додаткові порівняльні переваги на 

агропродовольчому ринку в умовах глобалізації економіки. 

Серйозним кроком у поглибленні торгових відносин між 

Україною та ЄС має стати Угода про зону вільної торгівлі, яка 

наблизить вітчизняний аграрний сектор до європейських 

стандартів, адаптує його до Спільної аграрної політики ЄС і 

розширить присутність нових країн-членів ЄС на українському 

агропродовольчому ринку[1; 2].  

Досягнення поставлених цілей було забезпечено 

визначенням основних принципів функціонування Спільної 

аграрної політики: вільний рух товарів у межах ЄС та єдині 

ціни на ті ж самі товари; загальні переваги, що передбачали 

надання пріоритету товарам, виробленим на внутрішньому 

ринку, над імпортованими; спільна фінансова відповідальність 

за ринок ЄС та цінову політику [1; 3].Сучасний глобальний 

економічний простір сприяє інтеграції між країнами як у 

економічному, так і політичному сенсі, зміцненню 

торгівельних зв’язків, кооперації та співпраці між країнами. 

Сучасний розвиток сільських територій України 

відбувається в умовах загострення значної кількості проблем у 

різних сферах життєдіяльності. Як наслідок, з кожним роком 

дедалі більше зростає важливість заходів, спрямованих на 

покращення соціально-економічного стану вітчизняного села. 

Особлива роль у цьому контексті відводиться політиці 

європейської інтеграції та наближенню до стандартів ЄС за 

індикаторами розвитку сільських територій [1; 4]. 

Перспективи розвитку українського села та забезпечення 

збалансованості їх економіки суттєво залежать від державного 

регулювання [2]. Не менш важливим з точки зору забезпечення 

сталого розвитку сільських територій є реалізація навчальних 

програм щодо формування альтернативних видів економічної 

діяльності у сільській місцевості. Для цього необхідно 

активніше залучати вищі навчальні заклади, консалтингові 

компанії та консультативні служби до підготовки фахівців у 

сферах послуг, туризму, транскордонного співробітництва, 

управління та маркетингу, орієнтованих на роботу в сільській 
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місцевості, створенню інноваційних галузей, підприємств з 

іноземним капіталом тощо [1; 2]. 

Кожен житель села чи міста має право на сучасну медицину 

та освіту, доступні та якісні адміністративні, комунальні, 

соціальні послуги, хороші дороги, чисті та освітлені вулиці. 

Але люди можуть впливати на якість цих послуг лише тоді, 

коли відповідальні за їх надання знаходяться поруч. 

Найближчими до народу органами влади є органи місцевого 

самоврядування: сільські, селищні міські ради та їх виконавчі 

комітети [2; 4]. Тому вони повинні мати широкі повноваження 

та достатні ресурси, щоб мати можливість вирішувати всі 

місцеві проблеми та нести за них відповідальність. З цією 

метою в Україні відбувається процес децентралізації - 

передача повноважень та фінансів від органів державної влади, 

максимально наближених до населення - органів місцевого 

самоврядування. 

12 червня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв 

розпорядження щодо визначення адміністративних центрів та 

затвердження територій громад областей. В результаті в країні 

створено 1469 територіальних громад (в т.ч. 31 територіальна 

громада на непідконтрольних територіях в Донецькій та 

Луганській областях). 

Державна політика України у сфері місцевого 

самоврядування спирається на інтереси жителів 

територіальних громад і передбачає децентралізацію влади – 

тобто передачу від органів виконавчої влади органам місцевого 

самоврядування значної частини повноважень, ресурсів та 

відповідальності [1; 2]. В основу цієї політики закладено 

положення Європейської хартії місцевого самоврядування та 

найкращі світові стандарти суспільних відносин у цій сфері. 

Законодавче підґрунтя для докорінної зміни системи влади та її 

територіальної основи на всіх рівнях почало формуватися у 

2014 році [1; 2]. 

Розвиток сільських територій України є пріоритетним 

напрямом державної політики, спрямованої на вирішення 
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економічних, соціальних, побутових, екологічних та інших 

проблем жителів українського села [3; 4].  

Сучасна фінансова політика розвитку сільських територій 

повинна реалізовуватися шляхом кооперації ресурсів держави, 

бізнесу (інвесторів) та населення й спрямовуватись на 

стимулювання підприємницької діяльності, створення нових 

робочих місць, підвищення сприятливого інвестиційного 

клімату тощо, що в кінцевому результаті забезпечить 

самодостатній розвиток сільських громад. 
Список літератури 
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НАСЛІДКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ 

 

It is stated that accession to the WTO has given Ukraine 

significant economic benefits: creation of preconditions for 

expanding cooperation with the EU; advantages of world trade and 

international division of labor; impact on macroeconomic policy. 

 

Світова організація торгівлі сьогодні є потужною 

міжнародною організацією. Членство у СОТ позитивно 

вплинуло на конкурентоспроможність українських виробників, 

оскільки приведення національного законодавства у 

відповідність до норм та положень СОТ позитивно вплинуло 

на інституційне середовище. Це стосується державного 
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