
 1 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

76-та СТУДЕНТСЬКА  
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 
 
 

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 
 

СЕКЦІЯ «ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ» 
 
 
 
 
 

(жовтень – листопад 2018 року) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Львів 
Видавництво Львівської політехніки 

2018  

 



 2 
 
УДК [330+658] (063) 
         С 88 
 
 
 
 
 

Редакційна колегія: 
 

проф., д-р екон. наук О.Є. Кузьмін (відпов. редактор); 
доц., канд. екон. наук. Р.Д. Бала (заст. відпов. ред.); 

проф., д-р екон. наук І.В. Алєксєєв; 
проф., д-р екон. наук А.Г. Загородній; 
проф., канд. екон. наук В.В. Козик; 

проф., д-р екон. наук Є.В. Крикавський; 
проф., д-р екон. наук Й.М. Петрович; 
проф., д-р екон. наук І.Й. Яремко; 
проф., д-р екон. наук Г.М. Захарчин; 
проф., д-р екон. наук О.І. Карий; 
проф., д-р екон. наук Н.О. Шпак; 
проф., д-р екон. наук О.Г. Мельник 
проф., д-р екон. наук О.В. Пирог 

 
 
 
 
 

76-та Студентська науково-технічна конференція: Секція «Економіка і 
менеджмент»: збірник тез доповідей . – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. –  
1 електрон. опт. диск (DVD) 

ISBN 978-966-941-274-4 
 
Збірник підготовлено за матеріалами  76-ї студентської науково-технічної конференції, що 

проводилась протягом жовтня–листопада 2018 року у Національному університеті «Львівська 
політехніка» і підвела підсумки науково-дослідної роботи студентів за 2018 рік. 

У збірнику опубліковано результати науково-дослідних робіт студентів, магістрів та 
викладачів Інституту економіки і менеджменту за власною редакцією. 

УДК [330+658] (063) 
 
 
 
 

Матеріали друкуються в авторській редакції 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Національний університет 
           «Львівська політехніка», 2018 

С 88

ISBN 978-966-941-274-4 

 

 



 3 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Олег Кузьмін – голова організаційного комітету, директор ІНЕМ Національного університету «Львівська 
політехніка», д-р екон. наук, проф.; 

Ігор Алєксєєв – заст. голови організаційного комітету, декан повної вищої освіти ІНЕМ Національного уні-
верситету «Львівська політехніка», д-р екон. наук, проф.; 

Ростислав Бала – заст. голови організаційного комітету, заст. декана базової вищої освіти ІНЕМ Національ-
ного університету «Львівська політехніка», канд. екон. наук, доц.; 

Микола Одрехівський – кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, д-р екон. наук, проф.; 
Ліана Чернобай- кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, кандидат екон. наук, проф.; 
Леся Гнилянська – кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, канд. екон. наук, доц.; 
Леся Сай – кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, канд. екон. наук, доц.; 
Нестор Шпак - кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, доктор. екон. наук, проф.; 
Людмила Шкварчук – кафедра фінансів, д-р екон. наук, проф.; 
Галина Партин – кафедра фінансів, канд. екон. наук, проф.; 
Ірина Кривцун – кафедра економіки підприємства та інвестицій, канд. екон. наук, доц.; 
Олександр Маслак – кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, канд. екон. наук, доц.; 
Олена Мукан – кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, канд. екон. наук, доц.; 
Наталія Горбаль– кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, канд. екон. наук, доц.; 
Назар Глинський – кафедра маркетингу і логістики, канд. екон. наук, доц.; 
Наталія Чорнописька – кафедра маркетингу і логістики, канд. екон. наук, доц.; 
Галина Рачинська – кафедра менеджменту організації, канд. екон. наук, доц.;  
Лідія Лісовська – кафедра менеджменту організації, канд. екон. наук, доц.; 
Галина Скорик – кафедра теоретичної та прикладної економіки, канд. екон. наук, доц.; 
Тетяна Склярук – кафедра менеджменту персоналу та адміністрування, канд. екон. наук, асист.; 
Василь Гик – кафедра обліку та аналізу, к.е.н., доц. 
 
 

 
 
 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ 
 

Анатолій Загородній – кафедра обліку та аналізу, канд. екон. наук, проф.; 
Нестор Шпак – кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, д-р екон. наук, проф.; 
Ігор Скворцов – кафедра економіки підприємства та інвестицій, д-р екон. наук, проф. 

  



 4 
 
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
Секція 1  

ЕКОНОМІКА ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНОЇ ТА МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
 

А.І. Баранік 
Студ.групи МЕ-17 

Науковий керівник- викл.каф.ММП Є.С.Барвінська 
 

IT-ТЕХНОЛОГІЇ У РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
 

Масштаби ІТ-сектору в Україні ростуть із кожним роком. Лише за 2015 рік ця галузь стала третьою за 
обсягом експорту, заробивши 2.5 мільярди доларів. Її внесок – на рівні 3% ВВП, а до 2020 року ці цифри 
можуть подвоїтись, прогнозують експерти. Водночас, лідерами української економіки залишаються аграрний 
сектор та металургія. Вони генерують суттєвіші прибутки, сплачують більші податки та створюють робочі 
місця.Та чи зможе Україна через декілька років стати країною програмістів?[1] 

ІТ-сектор – це експортна галузь, орієнтована не на ринок України. 
 

Рік Експорт ІТ-галузі, Млрд.дол. 
2015 3,9 
2016 3,2 
2017 3,6 
2018(прогноз) 4,5 
2020(прогноз) 6,0 
2025(прогноз) 8,4 

Джерело :Асоціація «IT Ukraine» 
 

Раніше був тренд на економістів та юристів – багато абітурієнтів асоціювали ці професії з престижем та 
високими заробітками. Зараз же такий імідж має ІТ-сектор. Утім, ризику, що і ця галузь перенасититься, 
немає, вважає Віктор Валєєв, директор Асоціації «Інформаційні технології України».[1] 

«Економісти готувались до внутрішнього ринку, а на сьогодні це 40 мільйонів людей та долі відсотка 
світового ВВП. А експертна галузь, зокрема, ІТ – це орієнтація на світовий ринок, який за розміром  населення 
в сотні разів перевищує рівень України. Це індустрія, яка є частиною глобального ринку», – каже він.[1] 

Інформаційні технології –це інвестиційний товар,тому йому доводиться конкурувати з іншими 
напрямками діяльності компаній за інвестиційні ресурси,які зазвичай завжди обмежені. . Однією з основних 
проблем інвестування в галузі ІТ є проблема визначення цілей та критеріїв оцінювання якості інвестування з 
погляду як інвестора, так і отримувача інвестицій. 

Сполучені Штати готові інвестувати понад 5 мільярдів доларів в українські ІТ-стартапи. Про це заявила 
Ярослава Джонсон, президент підприємницького фонду Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), який створено 
на гроші американського уряду. 

IT-сфера може стати однією з найуспішніших галузей української економіки, на рівні з аграрним 
бізнесом, вважає голова представництва Міжнародної фінансової корпорації (МФК) в Україні Олена 
Волошина. Про це вона сказала під час IT-форуму[3] 

"Ми живемо в дуже непростий час, коли традиційні сектори, котрі були локомотивами української економіки, 
зокрема, металургія, переживають великі складнощі. Як макроекономічні складнощі, так і складнощі з ринками збуту, 
а зараз складнощі, пов'язані з фізичним знищенням цих активів", - сказала О.Волошина. [3] 

Потрібно обов'язково диверсифікувати, неможливо базуватись на одному секторі. Ми бачимо, що 
другим локомотивом, другою точкою росту (економіки - ред.) може стати саме IT-сектор", - вважає 
О.Волошина.[3] 

ІТ-галузь може стати локомотивом української економіки, - зустріч В. Гройсмана з представниками 
сфери інформаційних технологій. Керівник Парламенту наголосив, що вітчизняний ІТ-сектор має гарний 
потенціал та може стати рушійною силою економіки країни, саме тому держава повинна інвестувати у 
розвиток цієї сфери.[2] В. Гройсман зауважив, що в Україні є гарна база кваліфікованих ІТ-спеціалістів. Разом 
з тим, за його словами, у галузі є низка проблем, які заважають її розвитку та повинні бути вирішені. "Дуже 
важливо, щоб цей сектор не залишався поза увагою і можливостями державної підтримки, – зазначив 
В. Гройсман. – Треба створити умови, які би якісно відрізнялися [від сьогоднішніх] і були не гіршими, аніж у 
провідних країнах".[2] 

Масштаби ІТ-сектору в Україні ростуть із кожним роком.ІТ-сектор – це експортна галузь, орієнтована 
не на ринок України.ІТ – це орієнтація на світовий ринок, який за розміром населення в сотні разів перевищує 
рівень України.Сполучені Штати готові інвестувати понад 5 мільярдів доларів в українські ІТ-стартапи.ІТ-
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галузь може стати локомотивом української економіки.У розвинених країнах національна економіка непогано 
зміцнюється чи поліпшується завдяки ІТ. 

 
1. https://www.radiosvoboda.org/a/27983315.html 
2. http://chairman.rada.gov.ua/news/main_news/74600.html 
3. http://flashontimenews.com/ekonomika/item/2767-it-sektor-mozhe-stati-drugim-lokomotivom-ukrajinskoji-

ekonomiki-ekspert.html 
 
 

Т.С. Бесчарова 
Студ. групи МК-11 

Науковий керівник – д.е.н., проф. Бублик М.І. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПОТРЕБ РИНКУ ЄВРОСОЮЗУ В УКРАЇНСЬКИХ ПРОДУКТАХ 
 

Експорт української продукції. 
Євросоюз - ринок номер один для українського експорту. В Європейський Союз свою продукцію експортують 

більше 10 тисяч українських компаній. За даними глави уряду, за п'ять місяців поточного року Україна експортувала в 
ЄС товарів на загальну суму в 8,2 мільярда доларів. Частка ринку ЄС в загальному обсязі експорту України становила 
41,7%. 

Раніше повідомлялося, що за 2017 рік експорт українських товарів в ЄС збільшився на 30%, а за чотири місяці 
поточного року - ще на 27% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 15,9 мільярда доларів з 39,5 мільярда 
доларів українського експорту (за січень-листопад 2017 року) - це Євросоюз. 

За даними Міністерства економіки та торгівлі, протягом 2017 року список товарів, які Україна експортує, 
розширився 275 новими позиціями. Перше місце і 41% експорту - продукція агропромислового комплексу та харчової 
промисловості, друге - продукція металургійного комплексу. Далі - машинобудування, мінеральні продукти. Зростають 
поставки автокомпонентів і запасних частин до автомобілів.  

Найважливіше, що ми отримали разом з можливістю експорту до ЄС – це зовсім не безмитна торгівля. Хоча, 
безумовно, відкриті двері в Євросоюз в короткостроковій перспективі дадуть виробнику можливість збільшити доходи 
у твердій валюті. 

Це можливість побудувати бізнес світового класу. Є неочевидні плюси в нових експортних можливостях, і ми 
зобов'язані побачити їх і скористатися. 

Навчитися просуванню на ринку 
Експорт до ЄС – це вихід на конкурентний ринок, який навчить вас новим підходам до маркетингу та 

просування продукції.Це можливість навчитися розуміти потреби ринку, відстежувати,  передбачати їх і навіть 
впливати на ринок. 

Перейти до виробництва продукції з вищою маржею і доданою вартістю 
Виробник зерна залежить від ринку. Він не може сам встановлювати ціну – він чекає, яку ціну запропонує 

ринок. 
Виробник продукції переробки сам призначає ціну. 
Вигода від переробки і виробництва готової продукції більш ніж очевидна. 
Посилити ефективність свого бізнесу 
Торгівля з ЄС змусить переглянути організацію бізнесу, впровадити більш ефективні бізнес-процеси. 
Забезпечити якість продукції 
Підвищення якості продукції важливе незалежно від того, чи збираєтеся ви освоювати експортний напрямок,  

чи ні. 
Чим вища якість вашої продукції і адекватніша ціна, тим більше її цінуватимуть споживачі і тим впевненіше ви 

почуватиметесь на внутрішньому ринку. 
Відкрити для себе ринки по всьому світу 
Якщо ви зможете вийти на ринок ЄС і закріпитися на ньому, вам автоматично відкриються ринки всіх країн 

світу. 
Адже якщо ваша продукція продається в ЄС, це означає, що вона відповідає всім стандартам якості.  
IT-послуги. 
Найбільше українські айтішники експортували послуги до країн ЄС – 37%, США – 30,4%, Швейцарії – 8,5%.  

70% експорту послуг України - це експорт IT-послуг. 
Ті, хто виїхав більше 5 років тому, частіше активно і самостійно шукали можливості для переїзду (таких 70%), в 

той час як ті, хто переїхав за останні 5 років, частіше говорять про те, що релокейт запропонувала компанія (34%). Це 
вплинуло на те, в які країни виїжджали фахівці: ті, хто виїхав більше 5 років тому, частіше вибирали країни "золотого 
мільярда" - в першу чергу США, Німеччину, Нідерланди. В останні роки на перші місця вийшла Центральна Європа: 
абсолютний лідер - Польща, помітно більше стало тих, хто виїхав в Литву й Естонію. 
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Основною причиною переїзду виявилася спокійна і безпечне життя для себе і своєї сім'ї (62% опитаних). На 
другому місці за частотою згадувань (58%) - бажання пожити в іншій країні і культурі. Серед респондентів є фахівці з 
Росії, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, але більше 90% - фахівці з України. 
 

1. https://espreso.tv  
2. https://ru.tsn.ua 
3. https://www.eurointegration.com.ua 

 
 

Д.В. Венчур 
Студ. групи ЕВ-21 
Науковий керівник – 

ст. викл. каф. ММП В.В. Лакіза 
 

ОСОБЛИВОСТІ  МИТНО-ТАРИФНОЇ  ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
Зовнішньоекономічна діяльність держави повинна бути спрямована на стимулювання експорту своєї продукції, 

а не на сприяння імпорту готової продукції, як це, на жаль, певною мірою відбувається сьогодні в Україні. 
Стимулювати експорт мають в першу чергу податкова і митно-тарифна політика держави через відповідне 
субсидування експорту, реструктуризацію заборгованості, а також створення умов для добросовісної конкуренції. 
Натомість, в Україні податкова і митно-тарифна політика фактично створюють перешкоди для експорту. Тому 
основною метою даної  роботи є вивчення особливостей функціонування митно-тарифної політики України. 

За період незалежності України її митна політика розвивалася в напрямі паралельного розвитку всіх сторін 
системи митно-тарифного регулювання відповідно передових, загальновизнаних норм і правил міжнародної практики. 
Вона включала одночасне вирішення проблем заповнення теоретичного вакууму, розбудови митної інфраструктури і 
активну участь у опрацюванні митних режимів, що мають забезпечувати мінімізацію митних процедур та ефективність 
митного контролю. 

В останні роки Урядом України проводиться активна робота щодо інтегрування України до світових 
торговельно-економічних структур. Вступ України до СОТ та інтеграція до Європейського співтовариства створить 
українському товаровиробнику більш сприятливі умови для проникнення на ринки інших країн. Необхідно зазначити, 
що на зовнішню торгівлю впливає низка чинників: кон’юнктура на внутрішньому та зовнішніх ринках, купівельна 
спроможність населення, економічний стан суб'єктів господарювання, коливання валютних курсів, політика у сфері 
захисту внутрішнього ринку тощо. Окрім того для захисту внутрішнього ринку Україна майже не використовує на 
практиці спеціальні, антидемпінгові та компенсаційні мита, хоча їх роль надзвичайно важлива, особливо з точки зору 
економічної безпеки. 

Слід звернути увагу на те, що митне оподаткування не належить до податків, які мають ключове значення при 
формуванні дохідної частини бюджету України. Однією з причин високої частки мита в державних доходах є простота 
збору такого податку. До того ж ці податки служать ефективним замінником податку на доходи вітчизняних 
підприємств. 

Загалом слід відзначити, що імпорт товарів i послуг до України є досить стабільним, проте зв’язок між імпортом 
товарів i послуг i сплатою мита є досить слабким. Другим фактором є активізація останнім часом Україною діяльності 
на шляху вступу до СОТ, що, викликало прийняття низки нормативно-правових актів i внесення поправок до вже 
існуючих, які зробили прозорішою діяльність митних органів. 

Резюмуючи вищевикладене можна констатувати, що політика Уряду у сфері митно-тарифного регулювання за 
останні роки не призвела до зниження рівня захисту внутрішнього ринку. Порівняння середньоарифметичних ставок 
імпортного тарифу України з відповідними показниками країн ЄС та Східної Європи також свідчить, що рівень 
тарифного захисту українського ринку і після вступу до СОТ буде знаходитися на прийнятному рівні. Як свідчить 
досвід, ефективний граничний рівень імпортного мита не повинен перевищувати 30%. Інакше непомірно високі ставки 
мита і податків на імпорт призводять до того, що їх перестають сплачувати. 

Отже, можемо зробити наступні висновки: податкова політика України як складова фінансової політики на 
сучасному етапі, має формуватися з огляду на стосунки з іншими країнами. Тому розгляд особливостей митного 
оподаткування, яке є важливим економічним регулятором зовнішньоекономічної діяльності, на момент сьогодення 
набуває особливої гостроти. Слід зазначити, що митно-тарифне регулювання є одними з основних у розвитку 
зовнішньоекономічних відносин. Отже, особливу увагу слід приділяти вирішенню проблем вдосконалення системи 
митно-тарифного регулювання в Україні. 

 
1. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека /В.Г. Андрійчук, О.С. Власюк, 

А.І. Мокій, В.П.Титаренко; За ред. В.Г. Андрійчука: Моногр. – К.: НІСД, 2003. – 148 с. – (сер. «Екон. 
Стратегії»; Вип. 4). 

2.  Михно І., Сіренко В. До питання про ефективність міжнародного товарообміну України з 
країнами СНД // Економіка України. – 2004. – № 2. – С. 80. 

3. . Власюк О.С., Ямпольська І.Л. Зовнішня торгівля України: стан та прогноз. – К.: НІСД, 2004. – 63 с. 
– (Сер. “Наук. доповіді”; Вип. 49) 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ ІНКОТЕРМС У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Сучасний розвиток економіки світу зумовлює взаєморозрахунки підприємств як в межах однієї країни, 

так і між іноземними компаніями. Це, безумовно, є підтвердженням актуальності дослідження питання 
застосування правил міжнародного перевезення у діяльності підприємств. 

При зовнішньоекономічній діяльності товари реалізовуються на ринках іноземних країн, для 
завоювання ринку компанії розширюють асортимент продукції та вдосконалюють технології виробництва. Але  
із  зростанням  обсягів  і  складності  міжнародних  торгових  відносин,   зростає   й   імовірність  виникнення  
непорозумінь  та  фінансових санкцій. Причиною цього можуть слугувати розбіжності в трактувані торгових 
договорів, зокрема, в частині транспортування готової продукції. 

Метою Інкотермс  є  забезпечення  єдиного  набору міжнародних правил для тлумачення найбільш 
уживаних  торговельних  термінів  у зовнішній  торгівлі.  Таким чином можна уникнути або,  щонайменше, 
скоротити невизначеності,  пов'язані  з  неоднаковою інтерпретацією таких термінів у різних країнах [1]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Схематичне зображення розшифрування правил Інкотермс [2] 

 
В «Інкотермс-2010» всі базисні умови постачання класифіковані за чотирма категоріями. 
Перша група термінів Інкотермс 2010 − група «E», яка складається всього з однієї умови постачання 

«EXW» − франко-завод − і полягає в наданні продавцем покупцеві товару безпосередньо на своєму 
підприємстві. 

Друга група «C» − має на увазі оплату основного фрахту продавцем. Таким чином, після укладення 
договору купівлі-продажу товарів, продавець зобов’язаний передати товар перевізникові, який і здійснюватиме 
транспортування товарів. Ця група термінів може використовуватися при перевезеннях будь-якими видами 
транспорту. 

Третя група термінів – «F» не передбачає оплату основного фрахту продавцем. При прийнятті цих умов 
постачання продавець передає товар першому перевізникові, а усі питання оплати і взаємовідносин з 
перевізником лягають вже на покупця. Ця категорія термінів, окрім терміну «FCA», застосовується виключно 
при перевезеннях морським або внутрішнім водним транспортом. 

Четверта група «D» − характеризується поняттям «прибуття». При його використанні продавець після 
укладення договору купівлі-продажу повинен надати товар покупцеві в погодженому з ним місці призначення. 
Це може бути або конкретний населений пункт або логістичний термінал. Залежно від досягнутих 
домовленостей митні збори в країні призначення може оплачувати або продавець або покупець [2]. 

Загалом варто зазначити, що коректне тлумачення і застосування правил міжнародного перевезення є 
досить важливим для підприємства, котре здійснює зовнішньоекономічну діяльність, оскільки, ці правила 
регулюють механізм відповідальності за товари, та, відповідно, впливають на ділову репутацію компанії на 
певних зарубіжних ринках. Отже, менеджменту підприємства слід ретельно підбирати кваліфікованих 
спеціалістів із міжнародної торгівлі, та посилювати контроль за реалізацією правил Інкотермс. 
 

1. Інкотермс. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати 
[Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988_007 

2. Застосування правил Інкотермс [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: https://agro-
smart.com.ua/ua/page/inkoterms 
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

Міграційні процеси все більше привертають увагу вчених провідних країн світу. Особливе місце займає 
інтелектуальна міграція, оскільки саме людина, а особливо її інтелект, став справжнім капіталом.  

Інтелектуальним капіталом називають інтелектуальні здатності людей у сукупності зі створеними ними 
матеріальними й нематеріальними засобами, які використовуються в процесі інтелектуальної праці [1]. І саме міграція 
населення формує основну частину цього капіталу. 

Безпосередніми причинами міграції переважно є невідповідність між рівнем розвитку особистості та її потреб і 
неможливістю ці потреби задовільнити в умовах рідної держави. 

Основними причинами інтелектуальної міграції в Україні є: 
Ø недооцінка державою важливості діяльності людей в науковій сфері; 
Ø низька заробітна плата; 
Ø застарілість більшої частини обладнання; 
Ø недостатнє фінансування сфери науки; 
Ø незадовільні умови праці; 
Ø відсутність перспектив професійного розвитку; 
Ø падіння престижу науки в країні; 
Ø страх залишитися без роботи; 
Ø незацікавленість в підвищенні кваліфікації тощо. 

В наш час, в період війни в країні та складних економічних умовах, державі складно виділяти суттєві кошти на 
розвиток науки і наукових досліджень, хоча це є гострою необхідністю та інвестиціями в майбутнє науки в Україні. 

Згідно даних Міністерства освіти та науки, фінансування з державного бюджету наукової галузі складає менше 
0,3% внутрішнього валового продукту. Для порівняння, Японія витрачає на науку 3,4% ВВП, Південна Корея – 3,3% 
ВВП, США – 2,6% ВВП [2]. 

Основними наслідками інтелектуальної міграції для України є: 
Ø занепад науки в країні; 
Ø зменшення кількості перспективних, молодих і обдарованих дослідників і як наслідок старіння наукових кадрів; 
Ø зниження конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світових ринках; 
Ø відставання України в технологічному розвитку; 
Ø загроза національній безпеці; 
Ø гальмування розвитку окремих галузей економіки та освіти тощо. 

Молоді фахівці вважають за краще виїжджати за кордон, головним чином до Німеччини, Ізраїлю, США, Канади 
тощо. Як правило, виїжджають спеціалісти з наукових дисциплін, які визначають основні тенденції розвитку сучасної 
науки й технології, в першу чергу програмісти, хіміки, фізики-теоретики, фахівці з фізики твердого тіла, молекулярної 
біології, прикладної механіки, фахівці з космічних досліджень та представники перспективних напрямів медичної 
науки [3]. 

За підрахунками деяких науковців, щорічна інтелектуальна еміграція з України налічує приблизно 95,4 тис. 
фахівців, тобто емігрує кожний 25 – 26 спеціаліст з вищою освітою [3]. 

Україна повинна сформувати свою політику в інтелектуальній сфері таким чином, щоб знання, винаходи і 
розробки вітчизняних науковців слугували, насамперед, розвитку економіки своєї країни, а вже потім іншим державам. 

Варто запропонувати наступні шляхи вирішення проблеми інтелектуальної міграції в Україні: 
Ø створення сприятливих соціальних умов (визнання наукових заслуг вчених та можливість реалізації 

їхнього творчого потенціалу); 
Ø створення сприятливих матеріальних умов (поступове наближення показника середнього рівня оплати 

праці до європейського); 
Ø дотримання законодавчої бази (захисту патентів, авторського права тощо); 
Ø підвищення якості освіти і підготовки науково-освітніх кадрів; 
Ø підвищення ефективності науки (зосередити зусилля і кошти на виконанні досліджень, що можуть дати 

кінцевий результат у вигляді сучасних технологій та конкурентоспроможних товарів); 
Ø використання грантової системи (наука, яка базується на коштах, які виділяються приватною фірмою-

замовником на строго визначені дослідження). 
Отже, можна зробити висновок, що проблеми інтелектуальної міграції є досить істотними для України. 

Вирішення цього питання допоможе підняти рівень науки в державі і економіки загалом. Тому першочергове 
завдання, що постає перед державою є створення позитивного іміджу серед молоді, адже саме вони можуть 
створити умови для процесу гальмування подальшої інтелектуальної міграції в країні. Позитивний імідж 
представляє собою  створення сприятливих умов для розвитку інтелектуальної сфери в нашій країні. 

 
1. [Електронний ресурс]  Режим  доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтелектуальний_капітал 
2. Н. Пархоменко. Особливості інтелектуальної міграції з України в добу незалежності. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. [ Електронний ресурс]  Режим доступу: 
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http://papers.univ.kiev.ua/1/ukrainoznavstvo/articles/parkhomenko-n-percularities-of-intellectual-migration-from-
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3. Медіна Т., Пендюр Н. Інтелектуальна міграція з України: причини та наслідки . Міжнародний 
часопис: Релігія та Соціум – 2014 - №1-2 (13-14) 
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ БРЕНДОВИМ ОДЯГОМ 
 

У ХХІ ст. індустрія моди стрімко розвивається та дедалі більше маловідомих раніше брендів виходять на 
світовий ринок. Це супроводжується труднощами, пов’язаними із імпортом та експортом брендового одягу.  

Процес імпорту одягу супроводжується низкою ускладнень. Перш за все, потрібно чітко визначитися з 
класифікацією згідно УКТ ЗЕД, яка залежить від виду виробу, матеріалу, з якого воно зроблене. Це обумовить 
мито при ввезенні. Обов'язковим є також проведення санітарно-епідеміологічної експертизи для всього одягу, 
який ввозиться. На сьогодні багато компаній займають активну позицію щодо закупівлі, беручи до уваги 
широке коло трудових, соціальних та екологічних питань, включаючи умови праці, екологічність і безпечність 
продукції. Споживачі та покупці стають свідомішими в питаннях застосування шкідливих хімічних речовин у 
процесі виробництва одягу.  Крім цього, багато провідних світових виробників мають зареєстровані торгові 
марки, під якими випускають свій одяг як об'єкт інтелектуальної власності. Це означає, що будь-яке 
переміщення таких товарів можливе тільки з дозволу власника цієї торговельної марки, що створює перешкоди 
для легкого ввезення брендових речей на територію України. 

Світові бренди, одяг яких розповсюджений у країнах Європи, виробляють також і в Україні, однак 
відразу там не продають. Серед них: Adidas, Benetton, Esprit, Hugo Boss, Zara, Mexx, Marks & Spencer, Next, 
s.Oliver, Triumph, Tommy Hilfiger тощо. Переважно одяг вивозять у Німеччину. Одяг для Zara та New Look 
українські майстрині шиють на львівській фабриці «Троттола», яка налічує  8 філій у Західній Україні. 
Щомісяця фабрика виготовляє до 100 тис. одиниць одягу, який повністю експортується до Європи. Іншим 
прикладом є Балтська швейна фабрика  (Одеська обл.), яка активно співпрацює з Benetton, Esprit, Kookai, Laura 
Ashley, Max Mara, Mexx, Next, Steilmann, Top Shop, Wallis. Відповідно готові вироби відразу експортуються.  

Зрозуміло, що одяг відомих європейських марок, який двічі проходить через митницю, в нашій країні 
дуже дорогий. Ціна кінцевого продажу у порівнянні з ціною реалізації продукції вітчизняної фабрики для 
внутрішнього ринку є більшою у 4, а то й більше разів. Зауважимо, що цінова політика може бути різною для 
країн Європи. Очевидно, коли ми говоримо про одяг із нових колекцій, то ціна є завищеною. Проте, якщо 
порівняти ціни в Україні та за кордоном на один і той самий одяг відповідної фірми, то у Польщі або Чехії вони 
будуть помітно дешевшими, а асортимент ширшим.  

Цікавим є те, що Inditex та ASOS є двома великими європейськими виробниками/власниками брендів 
одягу, які здійснюють закупівлі за принципом географічної близькості. Це дозволяє задовольняти попит 
споживачів у сегменті "швидкої моди". Інші відомі європейські роздрібні торговці сегмента "швидкої моди" –
Top Shop, Mango і Next. 

На сьогодні можливості для прямого продажу без послуг агентів, дистриб’юторів, імпортерів та оптових 
продавців зростають. Це зумовлено, передусім, переходом до онлайн-продажу. Пряма доставка від власника 
бренда до споживача через пункти отримання й пряма доставка додому через центри електронного виконання 
замовлень   трансформують класичні оптово-роздрібні моделі. Частка електронної торгівлі зростатиме й надалі. 
Використання соціальних медіа буде активнішим і стане стартовою точкою в купівлі одягу. Однак, зазначимо, 
що онлайн-замовлення з-за кордону є вкрай небезпечними для іноземного продавця, оскільки є випадки 
шахрайства, коли намагаються  заробити, продаючи куплене оптом в онлайн-магазинах. У випадку України для 
захисту легального бізнесу від нечесної конкуренції створено Митний реєстр об'єктів прав інтелектуальної 
власності, у якому вказано, хто володіє правами на цей бренд, і кого власник наділив правом завозити в Україну 
або вивозити з України товари під цим брендом. Якщо товар завозиться особою або організацією, яка не 
зазначена в реєстрі, тоді Державна фіскальна служба України зупиняє митне оформлення, повідомляє про це 
правовласнику і відправляє товар на експертизу. Вона повинна встановити оригінальність товару й вирішити, 
чи можна його завозити в країну.  

Доходимо висновку, що торгівля брендовим одягом є не легким процесом як для імпортерів, так і для 
експортерів. Проте, ця індустрія має перспективи розвитку в Україні, а тому необхідно і надалі посилювати 
контрольну та регуляторну функції державного управління у цій сфері. 

 
1. Мірошниченко О. Експорт одягу до Європейського Союзу. Гід для українських підприємців / О. А. 

Мирошніченко, М. Г. Неліна, О. В. Феленюк. – Київ: 2017, 25-30 с. 
 
 
 

 



 10 
 

О.І. Жигадло 
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ТОРГОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС  
В УМОВАХ НОВОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

 
1 вересня 2017 року набула повної міжнародно-правової чинності Угода про асоціацію, включаючи 

створення поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі, що є важливим кроком у процесі інтеграції України 
до ЄС. Необхідно оцінити вплив даного договору на перспективи розвитку зовнішньоторговельної сфери 
української економіки. 

ЗВТ передбачає лібералізацію торгових відносин, тобто скасування нетарифних (технічних) бар’єрів. 
Визначальним позитивним аспектом Угоди про асоціацію для українських експортерів є те, що ЄС знизив мито 
на продукцію сільськогосподарського сектора в середньому на 12-15% (на 15-20% на певні види фруктів та 
ягод, соняшникову олію – 6,4%, рибу – до 12,5%, добрива – 6,7%), а на промислові товари на 6-7% [2]. 

На рисунку 1 можна детально прослідкувати динаміку експортно-імпортних відносин України з ЄС 
протягом останніх років. За період від 2013 до 2015 року торговельний оборот між партнерами впав на 30,68%, 
що було спричинено нестабільною політичною ситуацією в Україні. Однак після набуття чинності угодою 
даний показник зріс у 2017 році на 23,89% відносно минулого 2016 року. 

 

 
Рис. 1. Обсяги експорту та імпорту товарів ЄС  
з Україною за період 2010-2017 рр., млн. євро [1] 

 
40% зовнішньоторговельного обороту у 2016 році припадає на ЄС, який став найбільшим торговельним 

партнером України. Експорт до ЄС у 2016 році становив 7957,3 млн. євро. В основному Україна продає 
партнеру сировину (чавун, сталь, видобувну та сільськогосподарську продукцію), хімічну продукцію та 
техніку, натомість купує машини та транспортне обладнання, хімікати і готові товари. 

Відповідно до наявних статистичних даних (Держстату України) за 11 місяців 2017 року ЄС 
продовжував зміцнювати свої позиції ключового торговельного партнера України. 

Зростання українського експорту  у період від січня-листопада 2016 року по відповідний період 2017 
року до країн ЄС спостерігалося по окремих категоріях товарів. Наприклад, продаж і вивезення олова та 
виробів з нього збільшився на 6510,3%, нікелю – 1343%, цинку – 900,9%, ефірних олій – 243%, а готових 
продуктів із зерна – 225,3% [2]. 

Основні категорії товарів, імпортовані з ЄС протягом січня-листопада 2017 року: мінеральне паливо, 
нафта, фармацевтична продукція, полімерні матеріали, ядерні реактори, котли, машини, засоби наземного 
транспорту. 

Передбачається, що протягом перших 3-5 років Угода про асоціацію буде більш корисною для України, 
ніж для ЄС, оскільки угода є асиметричною і дозволяє українським експортерам продавати продукцію в Європу 
без мита. На даний момент економічний клімат у державі не готовий до симетричної домовленості, бо 
національні виробники певних товарних груп не готові конкурувати з європейським імпортом.  

За статистикою зовнішньоекономічної торгівлі, українські експортери економитимуть понад 500 млн. 
євро у перші роки чинності угоди, коли експортери з ЄС виграють лише на суму близько 300 млн. євро.  

Отже, Угода про асоціацію надала суттєвий поштовх для розвитку економічного співробітництва 
України з ЄС у сфері торгівлі. Надалі співпраця повинна супроводжуватись проведенням низки необхідних 
структурних реформ з боку українського уряду, реалізація яких дасть можливість для України вийти на 
міжнародний ринок. 

 
1. Eurostat [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database  
2. Торговельно-економічне співробітництво Україна-ЄС [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/ukraine-eu-trade 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ЧИННИКИ СУЧАСНОЇ ЕКСПОРТНОЇ  ТА ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 
 

Зовнішня торгівля України на сучасному етапі є надзвичайно динамічною. За підсумками 2017 року 
обсяг експорту товарів з України збільшився на 19% до 2016 року та становить $43,3 млрд. Зберігається 
тенденція до збільшення сировинного експорту, зокрема, приріст обсягів мінерального палива становить 77%, 
руд та шлаків – 40% і насіння та плоди олійних рослин -34,2%. Понад 30% експортних поставок здійснювалось 
до Туреччини, Німеччини, Італії, Китаю, Угорщини, США та Іспанії. Імпорт домінував з Туркменістану, 
Німеччини., США, Польщі, Італії, Казахстану та Швеції і разом становили понад 36%. До РФ здійснювалось 
17% експортних та 36,8% імпортних надходжень. Понад 40% обсягу експорту становили поставки 
неблагородних металів. Майже 39% припадало на мінеральні продукти, машини, устаткування та механізми, 
продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, зернових культур, текстилю та текстильних 
виробів. Поступово зростає експорт готової продукції, у т.ч. меблів — на 36,3%, виробів з чорних металів – 
30%. Зовнішньоторговельний обіг збільшився на 29,8% до $92,8 млрд, а сальдо зовнішньої торгівлі товарами 
залишається від’ємним -$6,3 млрд, що більше в 4 рази порівняно з 2016 роком (Державний комітет 
статистики України, 2018). Це свідчить про недостатнє покриття витрат на імпорт надходженнями від 
експорту. Негативний торговельний баланс відобразився на уповільненому зростанні економіки. О. Охріменко 
(Охріменко О., 2018) охарактеризував цю ситуацію як «очікуваний парадокс» і зазначив, що  підвищити 
показники експорту України до рівня 2013 р. найближчими роками не вдасться. Інші експерти оцінюють 
зменшення закупівлі енергетичних ресурсів Україною за кордоном, перш за все, природного газу, порівняно з 
2013 р.. як результат економічної стагнації, а не підвищення енергоефективності.  

Зазначимо, що динаміка зовнішньої торгівлі товарами в Україні протягом останніх 15 років мала 
нестійкий характер. При цьому, закріпилися позиції України як виробника і постачальника сировинної та 
низькотехнологічної продукції. Сформувалася малоперспективна модель міжнародної спеціалізації економіки 
України, яка може бути конкурентоспроможною на зовнішньому ринку переважно завдяки перевагам у 
вартості природних ресурсів і робочої сили, а не технологічним перевагам. В умовах традиційно високої 
функціональної відкритості економіки країни це обумовлює значну її чутливість до зовнішніх чинників. 
Нарощення експорту на даний час має суттєві загрози для Україні, основна з яких полягає у закріпленні за 
нашої країною ролі сировинно-аграрної держави, про що йшлося вище. Цей висновок випливає також з аналізу 
вітчизняної політики у сфері освіти і науки та потребує деталізації в окремому науковому дослідженні. 

Політика підтримки експортної активності українських підприємств повинна поєднувати заходи з 
просування експорту, запровадження податкових та митних інструментів підтримки експорту, спрощення 
процедур торгівлі та регуляторних вимог для зниження трансакційних витрат експортерів, активізації надання 
технічної допомоги і фінансової підтримки експорту, розбудови механізмів інформаційної, правової та 
методичної підтримки експортерів. Це сприятиме активізації експортної діяльності не лише у напрямку 
збільшення обсягів експорту, але й щодо раціоналізації структури експорту шляхом збільшення готової 
продукції з високим рівнем доданої вартості, високотехнологічної продукції, освоєння українськими 
виробниками нових ринків, зниження витрат на здійснення експортної діяльності зниження і виконання митних 
процедур і формальностей. У цьому контексті основним комплексним фактором є підписання Україною угоди 
про зону вільної торгівлі з ЄС, яке суттєво трансформувало географічну і товарну структуру як експорту, так й 
імпорту України і внесло помітні поправки в інструментарій зовнішньоторговельної політики. 

Стратегія розвитку експортно-імпортної діяльності України повинна враховувати такі чинники: а) 
торгівлю готовою продукцією на світовому ринку витісняє обмін науково-технічними досягненнями; б) частка 
взаємного обміну деталями, компонентами, вузлами в міжнародній торгівлі зростає; в) матеріально-технічне 
забезпечення виробництва фірми не обмежується національним ринком. Ефективна експортно-імпортна 
діяльність як на макро- , так і на мікрорівні базується на раціональному використанні людського капіталу і 
стимулюванні його розвитку. 
 

1. Державний комітет статистики України.2018. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.  
2. Національний банк України. Статистика 2018. 3.Олександр Охріменко.(2018 р.) Думка: Парадокси  

зовнішньої торгівлі України. 
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ШЛЯХИ ПОБУДОВИ ЕКСПОРТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ПРИКЛАДІ КИТАЮ 
 

У сучасному суспільстві загальним прикладом стало говорити про те, що за три останні десятиліття КНР 
(Китайська Народна Республіка) досягла величезних успіхів у галузі розвитку економіки та технічного прогресу 

КНР здійснила реформи поступовим шляхом. Реформи у Китаї почалися з поступової відмови від 
колективізації сільського господарства, а також розширення за рахунок поступової лібералізації цін, фіскальної 
децентралізації, розширення автономії для державних підприємств, створення диверсифікованої банківської 
системи, розвитку фондового ринку, швидкого зростання приватного сектора і відкриття вітчизняного ринку для 
зовнішньої торгівлі та інвестицій.  Після того як в 1971 році КНР заявила про політику "відкритих дверей" щодо 
західних країн, його зовнішньоторговельний оборот усього за 4 роки потроївся.  Останніми роками країна відновила 
свою підтримку державних підприємств у секторах, які визнані важливими для "економічної безпеки [1]./ 

Не останню роль у розвитку КНР відіграло створення  вільних економічних зон. На даний час в 
Китайській Народній Республіці діють 4 спеціальні економічні зони (регіони) - Шеньчжень, Чжухай, Шаньтоу, 
Сямень, 14 зон вільної (безмитної) торгівлі, 53 зони високих і нових технологій, більше 70 науково-технічних 
зон для фахівців, які отримали освіту за кордоном, 38 зон переробки продукції, орієнтованої на експорт. Три з 
чотирьох китайських Спеціальних Економічних Зон (СЕЗ) - Шеньчжень, Чжухай і Шаньтоу - знаходяться в 
провінції Гуандун. Частково завдяки цьому, провінція Гуандун займає провідне місце на материковому Китаї з 
виробництва електронної, текстильної, харчової, фармацевтичної продукції і лідирує у сфері виробництва 
побутової техніки. У провінції знаходяться складальні заводи таких гігантів, як Nissan, Honda і Toyota; в 
нафтовій і нафтохімічній галузі провінції домінує китайська корпорація Sinopec; серед виробників електроніки 
можна виділити китайські корпорації BBK Electronics, TCL. 

 Ґрунтуючись на поточних цінах, середнє річне зростання ВВП країни за 32 (1979-2010) роки був 15,8% і 
перевершило ВВП Великобританії в 2006р. і Німеччини в 2007р., перш ніж перевершив ВВП Японії (на 2010 р. 
економіка КНР займала 2 місце у світі за величиною номінального ВВП, обігнавши Японію, та 2 місце за ВВП, 
розрахованим за паритетом купівельної спроможності населення, зробивши Китай другою економікою світу 
після США) [2]. 

Також можна побачити, що реформа дійсно дала ефект і на експорт.. Наприклад, відносно нещодавно 
експорт Китаю в 2016 р. склав 2 197,9 млрд. дол., займнявши 2 місце в світі і був на рівні експорту США (2 
214,6 млрд. дол.). Експорт Китаю був більше імпорту Китаю на 249.9 млрд. дол., торговий профіцит становив 
2.2% від ВВП Китаю. Частка експорту КНР в світі становила 10.6%. Також для порівняння можна подивитися 
на показники лідерів з експорту у 2016 р. так експорт Китаю був більше, ніж експорт Німеччини на 1 603.9 
млрд. дол., Японії на 797.5 млрд. дол., Великобританії на 739.2 млрд. дол., але був меншим, ніж експорт США 
на 2 214,6 млрд. дол  [3]  

Ключовий експортний ринок для Китаю - США, торговельні зв'язки двох країн надзвичайно сильні. 
Основні статті експорту: електрообладнання, меблі, одяг і взуття. Крім того, Китай витісняє американських 
виробників не тільки на ринках Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а й всередині США. У Китаю є контракти з 
Іраном і КНДР, а також з низкою африканських країн на постачання їм озброєнь і технологій [5]. Найбільшими 
торговельними партнерами Китаю є Японія, США, ФРН, Гонконг (Сянган), Південна Корея. КНР співпрацює і 
з Україною та іншими країнами по всьому світу. 

Проаналізувавши експорт КНР за основними товарними групами у 2017 р., можна зазначити, що 10 
найбільших підприємств-експортерів Китаю складають близько двох третин (67,7%) загальної вартості її 
глобальних постачань. Найвищу відсоткову частку в загальному обсязі експорту з Китаю у 2017 р. становили: 
електричні машини, обладнання -$599 млрд. (26,4%); машини, включаючи комп'ютери -$ 382,9 млрд. (16,9%); 
меблі, постільна білизна, освітлення- $ 89,8 млрд. (4%); одяг, аксесуари - $ 73,6 млрд. (6,7%); оптичні, технічні, 
медичні апарати - $ 70,6 млрд. (3,1%); пластмаси, вироби з пластмас - $ 70,6 млрд. (3,1%); транспортні засоби -$ 
67,4 млрд.(3%); вироби з заліза або сталі - $ 57,3 млрд. (2,5%); іграшки, ігри - $55,3 млрд. (2,4%)[4].   

Отже, завдяки проведеним реформам відбувся всебічний розвиток зовнішньоторговельних зв'язків КНР, 
економіка стала орієнтована на експорт, що сприяє швидкій інтеграції Китаю в світову економіку. Зовнішня 
торгівля стала для КНР- не тільки джерелом надходження в країну валюти, а й  основним важелем її розвитку і 
доступу до передового досвіду, нової техніки, технологій, знань [6]. Зараз експортований з КНР товар є на 
ринках всіх країн світу. 
 

1. http://www.geograf.com.ua/china/635-china-zed 
2. https://uk.wikipedia.org/wiki 
3. http://be5.biz/makroekonomika/export/cn.html 
4. http://www.worldstopexports.com/chinas-top-10-exports/ 
5. https://dovidka.biz.ua/shho-eksportuye-kitay/  
6. https://stud.com.ua/32345/ekonomika/kitay_sistemi_mizhnarodnoyi_torgivli 
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ВПЛИВ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ НА ОБСЯГИ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ З РОСІЄЮ 
 

Особливий інтерес викликають економічні відносини між Україною і Російською Федерацією. Факт окупації 
частини нашої держави не означає припинення зовнішньої торгівлі. 

 На сьогодні найбільшим зовнішнім економічним партнером України є Росія, тому що наша держава сама не 
спроможна знайти нові ринки збуту для своїх товарів, замістити російський імпорт товарами інших країн.  До 
прикладу, російський імпорт в Україну у 2017 році склав 3,5 млрд у доларовому еквіваленті, а Німеччина за той 
самий період імпортувала до України своїх товарів на 3,1 млрд. дол. Пріоритетним регіональним напрямом 
зовнішньої політики України є її діяльність в рамках Наради з безпеки і співробітництва в Європі . На Російську 
Федерацію припадає майже 78 % обсягу імпорту і 55 % обсягу експорту.[1] Якими є мотиви такого товарообігу між 
двома ворогуючими країнами ? У структуру російського імпорту в Україну входить нафта , нафтопродукти та 
мінеральні палива, а також добрива, котли і машини. Україна експортує майже однакові пропозиції . Перше – це 
чорні метали , а друге – ядерні реактори . Зростання імпорту з РФ перш за все зумовлене через те , що Україна 
змушена закуповувати енергоносії добрива та запчастини. Російське вугілля ми намагаємося замінити 
американським. Щоправда за даними Державної фіскальної служби, за перші півроку 2017 р.  Україна закупила у 
Росії 50% вугілля . Частково зменшити імпорт з Росії за іншими статтями Україна спромоглася завдяки громадянам, 
які відмовлялися від купівлі російських товарів у магазинах.  Причинами , чому Росія займає таку важливу роль в 
торгівлі України є географічна близькість, залежність від російської сировини (покупка аналогів є невигідною). 
Зовнішньополітичні зусилля України мають бути постійно спрямовані на розвиток європейського регіонального 
співробітництва у всіх сферах з метою зміцнення своєї державної незалежності та ефективного забезпечення 
національних інтересів. У структурі експорту України до Росії найбільшу частку має продукція глибокої чи 
достатньо глибокої переробки: на товари припадає 55,7 % обсягу експорту, на послуги — 44,3 %. Загалом у товарній 
структурі українського експорту переважає продукція металургійної промисловості (16,3 %), машинобудування (13,8 
%), харчової промисловості (8,8 %), хімічної промисловості (9,3 %), а також мінеральні продукти і руди металів (1,7 
%). Структура імпорту свідчить про стійку залежність України від імпорту енергоносіїв з Росії, таких як газ, нафта, 
нафтопродукти, на які припадає 68,8 % обсягу імпортних поставок. Решта імпорту розподіляється між продукцією 
машинобудівної, хімічної, металургійної, гірничорудної промисловості, деревиною і продукцією деревообробки.[2] 

 Обсяги українського експорту в Росію скоротилися також з таких причин: 
• через неконкурентоспроможність українських товарів внаслідок закупівлі енергоносіїв з Росії за 

світовими цінами; 
• зменшення обсягів виробництва в Україні; 
• неплатоспроможність російських імпортерів; 
• скорочення попиту на продукцію хімічної промисловості, транспорту, сільського господарства в Росії; 
• нестабільне забезпечення українських підприємств-експортерів енергоносіями і сировиною; 
• несприятливу кон'юнктуру щодо товарів, які експортуються на інших зовнішніх ринках; 
• загальний економічний спад і системну кризу в Україні та Росії; 
• нетарифне обмеження Росією обсягів експорту на деякі товари; 
• зв'язок торговельно-економічних питань з політичними інтересами та подіями.[1] 
Оскільки торговельні відносини між Росією й Україною мають велике значення для обох партнерів, 

сторони шукають шляхи порозуміння і розв'язання суперечностей. 
Україна монопольно залежить від імпортних поставок з Росії, тому зменшення їх обсягів може призвести 

до колапсу української економіки. Водночас Росія є споживачем експортної продукції України, що дає змогу 
виживати українській промисловості, підтримувати процес відтворення підприємств, які не в змозі реалізувати 
свою продукцію на внутрішньому ринку, сплачувати податки й заробітну плату. Отже, розв'язання проблем 
двосторонніх економічних відносин з Російською Федерацією є одним з основних питань ЗЕП України. 

Змінюється стан експортно-імпортних операції із європейськими країнами. Порівняно із 2016 роком 
частка Росії в українському експорті скоротилася на 1%, тоді як частка ЄС - зросла на 3%. Разом із тим, якщо 
брати торгівлю із окремими країнами, то Росія і досі має найбільшу частку як в українському експорті, так і в 
імпорті. Найближчим її "конкурентом" з точки зору експорту є Польща, куди Україна постачає 6,3% своїх 
товарів. А серед країн, із яких Україна імпортує товари, найближчим до російського показника є Китай, звідки 
надходить 11,3% імпорту. 

Зусилля української влади скеровані на зміну зовнішньо-торгівельних відносин таким чином, що з 
кожним роком обсяг товарних відносин із державою-агресором стабільно зменшується, хоча і зберігається 
негативне для нашої держави зовнішньоторгівельне сальдо. Тому тенденція по відновленню російського ринку 
для українських промислових підприємств все одно ще буде зберігатись. Хоча діятиме формальна заборона на 
співпрацю у військово-промисловому секторі, що є цілком логічним. 

 
1. http://ecolib.com.ua/article.php?book=15&article=1322 
2. http://studopedya.ru/2-55915.html 
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INCOTERMS-2000 ТА 2010: ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ 
 
Міжнародна торгова палата (International Chamber of Commerce) видає Інкотермс (Incoterms) ‒ збірники 

«Міжнародних правил тлумачення торгових термінів», які містять базисні умови поставки. Інкотермс спрощує 
укладання міжнародних договорів купівлі-продажу товарів, чітко визначає права та обов’язки сторін, а також 
запобігає виникненню розбіжностей у трактуванні термінів у різних державах[1]. 

Час від часу Інкотермс переглядають та корегують з метою врахування основних змін та тенденцій 
світової торгівлі. Остання редакція Інкотермс-2010 набула чинності 1 січня 2011 року. Між редакцією 
Інкотермс-2010 та її попередником Інкотермс-2000 є низка вагомих відмінностей, знання та розуміння яких 
допоможе вірно імплементувати базисні умови поставки. 

Першою істотною відмінністю є кількість: нова редакція містить 11 умов поставок (13 умов поставок в 
Інкотермс-2000). Така зміна відбулась у результаті вилучення 4 умов поставок (DAF, DES, DEQ та DDU) та 
введення 2 нових (DAP та DAT)[2]. 

У правилах Інкотермс-2010 умови згруповані у дві категорії:  
1) доставка будь-яким видом транспорту (морський, автомобільний, повітряний, залізничний) ‒ EXW, 

FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP; 
2) доставка морем і внутрішніми водними шляхами ‒ FAS, FOB, CFR, CIP[3]. 
Також нова редакція Інкотермс передбачає його використання не лише у міжнародній, а й у внутрішній 

торгівлі. Це є особливо актуальним та потрібним для торгових організацій та блоків (наприклад, ЄС), між 
котрими кордони формально відсутні. 

Інкотермс-2010 врахував ще один важливий момент сучасного світу ‒ розвиток електронних технологій, 
зокрема нова редакція передбачає, що уся необхідна договірна документація може бути представлена в 
електронній формі. 

Нова редакція врахувала зміни щодо страхування, внесені Інститутом лондонських страховиків.  
Проблема безпеки вантажу є однією з основних та найважливіших. Багато країн ввели нові вимоги щодо 

перевірки безпеки товару, саме тому Інкотермс-2010 закріплює обов’язки покупця та продавця щодо надання 
усієї необхідної інформації для виконання формальностей щодо контролю безпеки. До прикладу, попередня 
версія Інкотермс такого виду співробітництва між покупцем та продавцем  не передбачала. 

Отже, відмінності в торговельній практиці різних країн можуть призвести до виникнення непорозумінь 
між сторонами, які уклали угоду, що тягне за собою суперечки і судові розгляди, що супроводжуються втратою 
часу і грошей. Щоб уникнути цих неприємностей, Міжнародною торговою палатою були розроблені правила 
тлумачення найбільш широко використовуваних термінів у міжнародній торгівлі, відомі як Інкотермс. Проте ці 
правила повинні постійно коригуватися для того, щоб відповідати сучасним умовам функціонування 
міжнародної торгівлі. Остання редакція Інкотермс-2010 порівняно із попередньою внесла ряд змін, покликаних 
адаптувати до сучасних умов та спростити укладання міжнародних договорів купівлі-продажу. Розуміння цих 
змін допоможе правильно тлумачити базисні умови поставки, а також вірно їх застосовувати на практиці. 

На мою думку, Інкотермс-2010, безумовно, є вдосконаленою версією свого попередника, оскільки 
врахував декілька надзвичайно важливих моментів та подій, які відбулися в період з 2000 року до 2010-ого. 
Зокрема, посилена увага до безпеки товарів, що перевозяться передбачає перевірку чи товар не несе загрозу 
життю чи майну інших людей з причин, які не пов’язані з його певними фізичними характеристиками. Дане 
нововведення стало особливо потрібним та актуальним після масштабного терористичного акту 11 вересня 
2001 року у США. Для усіх країн світу, в тому числі і для України, це має вагоме значення, оскільки боротьба з 
тероризмом є однією з глобальних проблем людства.  

 
1.  Босак А.О., Григор’єв О.Ю., Скибінський О.С., Тодощук А.В. Митне обслуговування транспортних 

перевезень: Навчальний посібник — Львів: «Новий світ — 2000», 2009. — 476 с. 
2.  Інкотермс. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати 

(редакція 2000 року)  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988_007 
3.  Инкотермс 2010 в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://incoterms.zed.ua/ru/terms2010 
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ВРАЗЛИВІСТЬ КОРДОНІВ УКРАЇНИ ДО ПОШИРЕННЯ КОНТРАБАНДНИХ ТОВАРІВ 
 
Україна - найбільша європейська країна з одним із складніших кордонів. Завдяки своєму вигідному 

розташуванні у неї є можливість співпрацювати з великою кількістю держав, в тому числі зі сімома державами-
сусідами. Проте чим довші кордони - тим більшою є відповідальність за їх захист. Країна стає вразливою перед 
контрабандою товарів та нелегальною міграцією, що утворює проблеми українській прикордонній та митній 
службам . 

Контрабандою, згідно зі ст.201 Кримінального кодексу України, є переміщення товарів через митний 
контроль України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих 
розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, 
радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів, а також контрабанда стратегічно важливих 
сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України. 
Караються винні особи - позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів 
контрабанди [1]. 

Переміщення товарів через кордон України є необхідною умовою нормальної діяльності митних органів  
по стягненню передбачених законодавством платежів, коли ці перевезення є незаконними, то держава втрачає 
долю доходів. Аналіз нормативно - правових та наукових джерел дає підстави стверджувати, що контрабанду 
слід вважати однією з реальних загроз національній безпеці України, тому що:  

• контрабандне походження експортно-імпортних товаропотоків в Україні негативно впливає на 
вітчизняну економіку; 

•  нелегальне ввезення іноземних товарів зменшує попит на продукцію вітчизняного товаровиробника; 
•  контрабанда зброї та боєприпасів, ядерних матеріалів та речовин, наркотичних засобів негативно 

впливає на суспільні відносини у сфері захисту життя та здоров'я громадян, а контрабанда 
культурних цінностей позбавляє їх права на користування культурно-історичним надбанням нашої 
держави тощо. 

Боротьба з контрабандними товарами завжди була та є одним з важливих напрямів митної політики 
держави. Можна стверджувати, що митні органи України за своєю суттю та структурую є також і 
правоохоронними органами, оскільки їхня діяльність спрямована не тільки на контроль і регулювання митних 
кордонів, а й на здійснення протидії порушенням митного законодавства. 

Доцільно визначити чинники, що призводять до поширення контрабанди, а саме основними з них є: 
• недостатнє співробітництво правоохоронних та контролюючих органів України з відповідними 

органами суміжних з Україною держав щодо обміну інформацією про боротьбу з переміщенням 
товарів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю; 

• сприяння посадових осіб органів державної влади, зокрема правоохоронних та контролюючих, 
юридичним чи фізичним особам у переміщенні через митний кордон України поза митним 
контролем або з приховуванням від митного контролю товарів, транспортних засобів, 
історичних та культурних цінностей тощо;          

• недосконалість нормативно-правового регулювання імпорту товарів та відсутність дієвого 
контролю за реалізацією імпортних товарів на внутрішньому ринку;      

• недосконале, суперечливе регулювання діяльності щодо боротьби з контрабандою та 
порушенням митних правил; 

•  наявність значної різниці між цінами на окремі групи товарів на світовому та внутрішньому 
ринках; 

•  безробіття серед мешканців прикордонних районів; 
• низький рівень заробітної платні в Україні тощо. 

На нашу думку, заходи держави, спрямовані на боротьбу з контрабандою, є не досить ефективними, оскільки 
у даній програмі було дуже мало приділено уваги одному з основних питань правопорушення на митниці, а саме - 
корупції. І також варто усвідомлювати, що поки є суттєва різниця цін та дефіцит товарів в Україні у порівнянні із 
сусідніми країнами, доти існуватиме контрабанда. І тому законодавчій владі слід підвищити правовий та соціальний 
захист працівників митних органів, що сприятиме більш ефективній та законній діяльності митників, а також 
задуматися над постачання достатньої кількості товару за адекватними цінами. 

Також нещодавно було встановлено закон, який дозволяє лише ввезення на митну територію України у ручній 
поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей) сумарна фактурна 
вартість яких не перевищує еквівалент 50 євро та сумарна вага не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті від 
повітряного сполучення, пункти пропуску через державний контроль України фізичною особою, яка була відсутня в 
Україні менше ніж 24 години або яка в’їжджає в Україну частіше одного разу протягом 72 годин [4]. Цей закон був 
створений з метою захисту економічних інтересів нашої держави та заради зменшення частини втраченого доходу нею 
з причин  нелегального перевезення товару через прикордонні пункти пропуску. Спершу мешканці прикордонних 
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районів протестували проти таких нововведень, зокрема, це відбувалося на пунктах пропуску у Раві-Руській, Краковці, 
Шегинях і вимагали скасування нових правил. 

Судячи з практичного досвіду роботи митної служби України, а також враховуючи сучасні тенденції 
функціонування світового співтовариства,  які поставили низку нових завдань перед митною службою України, 
з’явилась нагальна потреба в проведенні модернізації її діяльності та реформуванні її структури. Реформування 
структури має бути спрямоване на покращення керованості й контрольованості митних органів та їхньої 
діяльності, на посилення протидії порушникам митного законодавства [5]. 

 
1. Кримінальний кодекс України № 2341-III від 05.04.2001р., із змінами від № 2539-VIII від 06.09.2018 р.  
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 ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ 
 

Необхідність експортно-імпортної діяльності зумовлена тим, що за рахунок неї країни можуть 
задовольняти свої потреби у сировині та матеріалах, а також товарах, які не виробляються в межах держави, і 
навпаки, нарощувати виробництво в розрахунку на попит світового ринку.  

Україна, як і більшість країн світу, бере активну участь у міжнародній торгівлі. Так, у 2017 р. Україна 
торгувала з 159 країнами, зокрема, експортувала товари в 158 країн (за винятком Фарерських островів), а 
імпортувала з 155-ти (крім Багам, Джібуті, Центрально-Африканської Республіки і Того) [1]. Дослідження 
даних Держкомстату засвідчило зростання протягом минулого року обсягів як експорту, так і імпорту України. 
Однак ґрунтовні висновки про стан експортно-імпортної діяльності країни слід робити на основі сальдо 
торговельного балансу. А воно від’ємне. Причому в останні роки розмір від’ємного сальдо збільшується. Так, 
за підсумками 10 місяців 2017 року експортно-імпортне сальдо становить – $4,6 млрд. В 2016-му показник був - 
2,9 млрд. У 2015-му ми мали позитивний баланс: $0,6 млрд. [1]. 

Серед причин наростання негативного сальдо торговельного балансу слід назвати зниження світових цін 
на сировинні товари, несприятливу кон’юнктуру світового ринку, зміну пріоритетів щодо партнерства у 
зовнішній торгівлі, скорочення обсягів співпраці з історично пріоритетними імпортерами, посилення вимог 
зовнішніх ринків щодо якості вітчизняної продукції, посилення валютного контролю за імпортними 
операціями. 

Для виправлення даної ситуації терміново необхідно вжити заходів щодо вдосконалення організації 
державної підтримки експортного сектору економіки України, передусім через оптимізацію інституційної 
структури державної системи управління. Серед невідкладних заходів, спрямованих на розбудову ефективної 
експортної стратегії України, необхідно визначити [2]: 

– розроблення й упровадження державних експортних програм для кожної галузі економіки;  
– фінансову допомогу розвитку експортних програм, особливо для малих і середніх підприємств;  
– розбудову агентства експортного страхування від комерційних та організаційних ризиків; 
– створення умов сприяння для надання імпортерам відстрочки платежів за контрактами з українськими  

експортерами;  
– організаційну і фінансову підтримку в пошуку ринку збуту і просування продукції на зовнішні ринки; 
– запровадження в Україні системи Tax Free – відшкодування ПДВ за куплені в Україні товари. 
Судячи з даних, оприлюднених Держкомстатом, Україна з кожним роком завозить все більше 

імпортних товарів. З точки зору споживача, це не може не радувати. Але ось для економіки це не дуже добре, 
тому що різниця в сумах між експортом і імпортом зростає на користь імпорту. Тобто в результаті 
торгівлі ми більше грошей віддаємо закордон, ніж отримуємо [1].  

Імпорт можна обмежувати для досягнення економічних цілей та захисту вітчизняних виробників від 
конкуренції за допомогою митних тарифів, стандартів, кількісних обмежень і т.д. Однак такі заходи суперечать 
принципам вільної торгівлі та ефективному використанню світових ресурсів, а також можуть ускладнювати 
налагодження відносин з іншими країнами. Тому, на нашу думку, доречно змістити акцент на підвищення 
конкурентоздатності вітчизняних підприємств, які могли би скласти не лише достойну конкуренцію 
імпортованим товарам, але й стати успішними експортерами. В цьому контексті, слушною є думка Б. Головаша 
[2], який вважає, що для  швидшого  «оздоровлення»  економіки  України  необхідно створювати  умови  для 
включення українських виробників у технологічні  ланцюги  виробництва  високотехнологічних товарів. 
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Отже, активна експортна і імпортна діяльність вітчизняних підприємств забезпечує перевагами не 
лише їх самих, але і економічну систему країни загалом. Так, взаємодіючи з іноземними виробниками та 
споживачами, національні фірми покращують свою технічну базу, якість продукції, впроваджують сучасні 
методи управління, що сприяє підвищенню темпів зростання економіки України. 
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НАСЛІДКИ  ЧЛЕНСТВА НАТО ДЛЯ УКРАЇНИ  
 

Сучасні військові та політичні умови на території України вимагають вирішення питання країни про 
доцільність її членства в НАТО. Таким чином, сьогоднішня ситуація на території суверенної країни вимагає 
уряд даної держави переглянути власні цілі в міжнародному контексті та вирішити доцільність даного вступу 
через ймовірні наслідки членства для країни.  

До основних переваг членства в НАТО слід віднести наступні: 
•  Процес входження до НАТО є стимулюючим фактором для проведення внутрішніх політичних та 

соціально-економічних реформ усіх сфер суспільного життя, гармонізації законодавства з правовими нормами та 
демократичними принципами країн-членів НАТО, прискорення трансформації Збройних Сил України, встановлення 
цивільного демократичного контролю над оборонним та безпековим секторами держави. 

•  Після вступу до Альянсу Україна братиме безпосередню участь у процесах вироблення і прийняття рішень 
щодо подальшого розвитку європейської і євроатлантичної безпеки, які не лише стосуються інтересів національної 
безпеки України та НАТО, але й формують сучасне середовище євроатлантичної безпеки, включаючи безпеку 
України. При цьому варто звернути увагу на принцип прийняття рішень в Альянсі – усі без винятку рішення в НАТО 
приймаються консенсусом. 

•  Україна отримає безпрецедентні додаткові гарантії забезпечення державного суверенітету, територіальної 
цілісності та непорушності державних кордонів відповідно до Вашингтонського договору. 

•  Вступ України в НАТО сприятиме покращенню інвестиційної привабливості країни в очах міжнародних 
інвесторів. точну цифру фінансових вливань, які може отримати Україна, назвати неможливо, проте досвід країн 
попередніх хвиль розширення свідчить про значне зростання прямих закордонних інвестицій. 

•  НАТО надає допомогу Україні у вирішенні проблем звільнених у запас військовослужбовців. Завдяки 
фінансовій підтримці Альянсу з грудня 1999 р. по 2005 р. було організовано 39 курсів з вивчення іноземних мов 
(англійська, німецька, французька, італійська), які закінчили 447 колишніх військовослужбовців, і 15 курсів з 
основ ведення підприємницької діяльності для звільнених у запас офіцерів. У 2006 р. на фінансове забезпечення 
потреб програми перепідготовки військовослужбовців було передбачено      300 тис. євро. У березні 2007 р. у 
Севастополі за підтримки НАТО почали функціонувати курси з вивчення англійської мови для військових 
українського флоту, які залишають службу. 

•  Саме завдяки НАТО було збережено найбільший у Європі полігон  “Яворів” у Львівській області, до 
забезпечення діяльності якого залучається велика кількість цивільних осіб приватних компаній малого та 
середнього бізнесу, отримуючи постійну роботу та замовлення на надання побутових та інших послуг. [1] 

Негативним фактором є відкриття кордонів для функціонування підприємств іноземних країн на 
території країни в військових напрямах, таким чином конкурентоспроможність українських підприємств в 
даному напрямку призведе до експансії іноземними компаніями українського ринку військових товарів та 
послуг, оскільки українська продукція не здатна конкурувати у даній сфері.  

Деякі науковці зазначають ще один негативний фактор  це безпосередня повільна дія щодо 
реформування військової , політичної та економічної системи в Україні, проте даний чинник, не є настільки 
негативним наслідком вступу, скоріш за все  він є передумовою удосконалення політики , впровадженої урядом 
даної країни. 

Отже, проаналізувавши, можливі наслідки та ефекти від членства України в НАТО варто зауважити, що 
даний вектор є  необхідним для розвитку країни та стабілізації як і політичної , так і економічної ситуації , а 
також відновлення територіальної цілісності країни та безпосереднього захисного механізму, як сполучника 
між країнами Східної та Західної Європи. 

 
1. Україна-НАТО: перспективи членства, переваги та недоліки – Електронний ресурс – Режим 

доступу http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/publication/content/456.htm  
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ОБ’ЄКТ, СУБ’ЄКТ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 

В період динамічних змін у розвитку національної економіки актуальною є проблема управління 
антикризовою діяльністю підприємстві.  Управління в умовах кризи потребує особливих підходів, спеціальних 
знань, досвіду, адже кризові процеси можуть бути до певної міри керованими, оскільки управління кризовими 
процесами може мінімізувати негативні наслідки кризових ситуацій. 

Кризові явища в його діяльності мають негативні наслідки для усіх суб'єктів ринкової економіки. Отже, 
проблема кризи та банкрутства має загальнодержавний характер. 

Антикризове регулювання - макроекономічна категорія. Вона містить заходи організаційно-економіч-
ного та нормативно-правового впливу з боку держави, які спрямовані на захист підприємств від кризових 
ситуацій, запобігання банкрутству або ліквідації у випадках недоцільності їх подальшого функціонування  
[1, с. 35]. 

Об'єкт антикризового управління -- виникнення та поглиблення кризи розвитку підприємства, її 
усунення та запобігання. 

Суб'єктом антикризового управління є певне коло осіб, що реалізують його завдання. 
Можна виділити сім груп суб'єктів антикризового процесу:  власник підприємства; фінансовий директор 

підприємства; функціональний антикризовий менеджер -- співробітник підприємства; функціональний 
антикризовий менеджер - співробітник консалтингової фірми, яка залучається на підприємство; державні та 
відомч і органи; арбітражний керуючий; представники кредиторів або фахівці з кризового управління, що 
залучені ними, для яких здійснення фінансового оздоровлення підприємства - вимушений захід, спрямований 
на повернення боргів [2, с. 61 - 62]. 

Мета антикризового управління полягає не тільки в ліквідації зовнішніх ознак та недопущенні 
подальшого поглиблення кризи, але й у відновленні здатності підприємства як мікроекономічної системи до 
самоорганізації. 

У системі антикризового управління виділяють функції антикризового управління: визначення цілей, 
планування, організації, мотивації, контролю. 

Антикризовому управлінню підприємством притаманні ті ж функції, що і звичайному управлінню [3, 
с.46], але кожна з них зазнає істотних змін: планування - це процес визначення цілей організації та їх змін, 
стратегій і програм антикризової стабілізації, ресурсів для їх досягнення. При антикризовому управлінні 
підприємством різко зростає роль оперативного планування і прийняття рішень з урахуванням поточної 
ситуації; організація - формування оптимальної структури й обсягу використовуваних коштів, апарату 
управління і кадрів для ефективного використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Функція 
організації при проведенні антикризових заходів зумовлює необхідність створення своєрідного антикризового 
штабу підприємства з фахівців, що прагнуть зберегти організацію; мотивація - система заохочень і санкцій, що 
створює зацікавленість усього колективу і кожного працівника у зростанні ефективності діяльності 
підприємства з метою найшвидшого виходу з кризи; контроль - прогнозування відхилень від намічених цілей 
для своєчасного оперативного внесення змін, спрямованих на підвищення ефективності антикризових заходів.  

Крім перерахованих функцій при антикризовому управлінні великого значення набуває ще функція 
діагностики кризового стану підприємства [4], яка складається з таких етапів: моніторингу, експрес-діагностики 
та фундаментальної діагностики. 

Функції антикризового управління також можна розглядати як види діяльності, які відображають 
предмет управління (в даному випадку -- проблеми та уявні й реальні фактори кризи) й визначають його 
результат. Вони відповідають на запитання: що необхідно зробити для того, щоб успішно керувати в 
передкризовій ситуації, в умовах кризи та в процесі виходу з кризи. 

 
1. Закон України "Про банкрутство" № 2343-XII від 14.05.1992 (зі змінами і доповненнями) [Текст]: 

Остання редакція Закону України N 597-IV ( 597-15 ) від 06.03.2003 ) 
2. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 

[Текст]: // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 42-43. - С.858- 899. 
3. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 17.12.2000р. [Текст]: - № 2121-111 із змінами і 

доповненнями. 
4. Аккофф Р. Планирование будущего корпорации [Текст]: - М.: Прогресс, 2005. - 265с. 
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СВІТОВИЙ РИНОК ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ І МІСЦЕ НА НЬОМУ УКРАЇНИ 

  
Фармацевтичний ринок – це могутній промисловий сектор, який входить в ТОП 5 найприбутковіших 

галузей господарського комплексу світу. Розвиток цієї сфери є надзвичайно важливим аспектом і розробка 
ефективних і безпечних ліків є пріоритетом для усіх провідних країн світу. Це  пов’язано із великою 
значимістю цієї продукції адже спостерігається високий рівень захворювань, старіння населення. 

Світовий ринок спеціалізований та поділений як за фармацевтичними групами, так і за окремими 
препаратами. Поширеним є явищем злиття великих фірм або поглинання ними більш дрібних з метою 
створення конгломератів, які контролюють певний сектор фармацевтичного ринку. 

Фармацевтична індустрія України  останніми  роками демонструє стійку тенденцію до зростання (у се-
редньому на 20–25 % щорічно). Фармацевтичний ринок України на сьогодні залишається другим за 
обсягом серед країн СНД. У ТОП-6 українських виробників, які представляють свою продукцію на 
міжнародному ринку, входять таки компанії: Фармак, Дарниця, НВЦ БХФЗ, Артерiум, КВЗ та Sanofi 
(Україна)[2]. 

Однак, попри усі наявні позитивні характеристики фармацевтичного ринку, а також його важливий 
внесок до економіки країни, ця галузь також функціонує за наявності тіньового бізнесу. Найгіршим є те, що 
підприємства тіньового сектору підробляють найбільш дорогі та ефективні імпортні препарати, результатом 
використання таких  ліків є сотні втрачених людських життів, і шкода репутації іноземних виробників. 

Фармацевтичний ринок в Україні досить розвинутий: на ньому працює 114 вітчизняних виробників 
лікарських засобів, і нараховує більше 20 тисяч аптек. Основна імпортна продукція ввозиться до України 
п'ятьма найбільшими дистриб'юторами, такими як Німеччина, Великобританія, Швейцарія, Японія, Франція, 
Ісландія, Ізраїль та Угорщина[3]. 

Завдяки тому, що компанії  ТОВ «БаДМ», СП «Оптіма-Фарм, ЛТД», ТОВ «Гледфарм ЛТД», ТОВ 
«Байєр», ТОВ «Серв’є Україна», ТзОВ «Фіто-Лек», ТОВ «Матеріа Медика — Україна», ТОВ «Фармасофт», 
виконали  рекомендації щодо якості, вони стали потужними учасниками міжнародного фармацевтичного ринку 
в якості посередників. Ці компанії пройшли аудит у своїх європейським партнерів і це гарантує забезпечення 
якості їх лікарських та медичних засобів в роздрібній мережі. 

Відповідно до даних моніторингу госпітального ринку за 2017р., в Україні за державні кошти всіх рівнів 
(держбюджету та коштів місцевих бюджетів усіх рівнів) закуплено лікарських засобів на суму 3,5 млрд грн. 
Частка імпортних лікарських засобів в закупівлях у грошовому вираженні становила 55% (1,94 млрд грн.), 
вітчизняних — 45% (1,6 млрд грн.). Загалом закуповувалося 1540 брендів чи міжнародних непатентованих назв. 
Із них 850 — імпортні, не відтворені вітчизняними виробниками, 340 — на які є вітчизняні аналоги (відтворені 
українськими виробниками) і 350 вітчизняних оригінальних лікарських засобів. Причому імпортних препаратів, 
генерики яких виробляють в Україні, закуплено на суму 1,24 млрд грн. Ціна на таку продукцію імпортних 
виробників у 3,4 раза вища, ніж вітчизняних. У разі, якщо б засоби, що виробляють в Україні, були закуплені за 
цінами вітчизняних виробників, то можна було б зекономити 0,8 млрд грн. для потреб охорони здоров’я [1]. 

Наша держава вже багато років є учасницею PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme), яка 
розвиває та просуває стандарти GMP та інспекції контролю якості у сфері медичної продукції. Для України 
участь у таких організаціях дає можливість долучатися до навчань, формувати стратегію розвитку світового 
фармацевтичного ринку. Саме наша держава вперше видала на пострадянському просторі фармакопею з 
вимогами до якості ліків та методиками контролю цієї якості. 

Хоча в Україні ще не створили систему розробки і цільового виготовлення лікарських вакцин, 
антибіотиків нового покоління, не вистачає спеціалізованих лабораторій з відповідним обладнанням, проте 
активно впроваджується державна програма, яка передбачає заміну лікарських засобів іноземного виробництва 
на вітчизняні. Стратегія імпортозаміщення потребує  узгодженості із загальною стратегією розвитку 
фармацевтичної галузі України з метою забезпечити населення якісною  фармацевтичною допомогою. 

 
1. Імпортозаміщення   [Электронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.apteka.ua/article/79880 
2. Концепція розвитку фармацевтичної галузі Ураїни – Електронний ресурс]. – Режим доступу  

https://www.apteka.ua/article/2231 
3. Чорноротов О.В. Фармацевтичний ринок України / О.В. Чорноротов [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www. credit-rating.ua. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ 
 
 Специфікою діяльності виробничих підприємств, власниками яких є іноземні компанії, є використання 
давальницької сировини, при виготовленні продукції чи надання послуг. Нормативною базою, яка регулює 
використання давальницької сировини у господарській діяльності, слугує Податковий кодекс України та 
Митний кодекс України. 
 Визначення давальницької сировини наведено у п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України – 
це сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб’єкта 
господарювання (замовника) і передаються іншому суб’єкту господарювання (виробнику) для виробництва 
готової продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх власникові або 
за його дорученням іншій особі. Також у нормативних актах наводиться визначення поняття "операція із 
давальницькою сировиною" – це зовнішньоекономічна операція по переробці, обробці чи збагаченню 
давальницької сировини, ввезеної на митну територію України або вивезеною за її межі з метою отримання 
готової продукції за відповідну плату [1]. 
 Особливістю використання давальницької сировини є те, що організація, яка передає сировину у 
використання іншій стороні, зберігає за собою право власності на вихідну сировину або матеріали, котрі 
передано в переробку, і також на готову продукцію, отриману в результаті переробки. Підприємство, яке 
отримало давальницьку сировину, надає лише послуги із переробки. 
 Загалом процес використання давальницької сировини можна розділити на чотири етапи: передача 
давальницької сировини на переробку; власне виготовлення готової продукції (переробка); передача готової 
продукції замовнику; оплата. Схематично процес використання давальницької сировини зображено на рис.1. 

Важливу роль (особливо для цілей оподаткування) відіграє положення договору про ціну і загальну 
вартість роботи з переробки, вид і порядок розрахунків за них.  

 

 
Рис. 1. Етапи використання давальницької сировини 

 
Надходження давальницької сировини на перероблення від замовника оформлюють звичайними 

документами (видаткова накладна, товарно-транспортна накладна тощо). Крім того, таку передачу можна 
оформити актом приймання-передачі давальницької сировини. У цих документах бажано вказати заставну 
вартість переданих матеріалів. 

Митні органи можуть проводити перевірку товарів, ввезених для переробки на митній території України. 
При цьому вони здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу готової продукції, що утворюються в 
результаті переробки давальницької сировини на митній території України [2]. 

Готова продукція, що вироблена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником на митну 
територію України, і вивозиться з неї, не обкладається вивізним (експортним) митом та іншими податками і 
зборами (крім митних зборів), які стягуються при експорті товарів, і не підпадає під режим ліцензування та 
квотування. 

Загалом варто зазначити, що використання давальницької сировини досить клопітка річ, з погляду 
податкових, бухгалтерських питань. Проте зі сторони фінансового менеджменту та бізнес розвитку компанії – 
це один із економічно найдоцільніших методів організації виробництва. Також сприятливе митне 
законодавство забезпечує зростання інвестиційної привабливості країни, а відповідно і вихід нових іноземних 
компаній на вітчизняний ринок. 

 
1. Податковий кодекс зі змінами №2497-VIII від 10.07.2018.  
2.  Митний кодекс України зі змінами №2464-VIII від 19.06.2018.  
3.  Операції з давальницькою сировиною. Вісник. Офіційно про податки. – Режим доступу: 

http://www.visnuk.com.ua/uk /publication/100005443-operatsiyi-zdavalnitskoyu sirovinoyu-1 
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СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ НІМІВ, ЯК ВІРТУАЛЬНИХ ГРОШЕЙ 
 

У сучасному світі важко уявити своє життя без грошей. Кожен з нас бачив та тримав їх у руках, та мало 
хто задумався що це таке. Простими словами можна сказати, що гроші – це звичайний папірець, купівельну 
спроможність якому надає держава. Існують різні види грошей. В сучасному розуміння грошима вважать: 
монети, банківські рахунки, паперові гроші та засоби, що їх замінюють (векселі, чеки, кредитні карти) [1]. З 
розвитком технологій все більше набувають популярності електронні гроші. Найбільш популярними вони є 
серед людей віковою категорією від 13 до 40 років. І це не дивно, адже люди саме цього віку прагнуть відкрити 
для себе щось нове, полегшити собі життя та не витрачати час на дрібниці.  

Купувати в інтернеті – це вже не новина, але щоб це зробити потрібно спочатку заробити гроші, а тоді 
вже купувати. Для людей, які хочуть отримати легкий прибуток існують віртуальні гроші, такі як німи. Німи – 
це грошова одиниця компанії Nimses [2]. Компанія Nimses Inc. зареєстрована у штаті Делавер, США, у 2016 
році. З технічної точки зору Nimses – це алгоритм, що дозволяє верецифровувати хвилини життя кожного 
зареєстрованого користувача. Після реєстрації кожен користувач отримує унікальний рахунок, створений в 
Nimses. Кожна хвилина життя людини стає постійним цифровим записом – nim (німом), яка не зникне з 
Інтернету ніколи. Немає жодної хвилини життя зареєстрованого користувача, яка б не була відображена в 
системі Nimses у вигляді німу. Кожну хвилину, в тому числі під час сну, відпустки, хвороби або кругосвітньої 
подорожі, користувач отримує один нім. 

За 1440 прожитих за день хвилин, тобто за добу, німб користувача збільшується на 1440 німов. Це 
безумовний гарантований «прибуток» кожної людини. Неможливо створення двох німів для однієї і тієї ж 
хвилини часу, одного і того ж користувача. Всі Німи, що знаходяться на рахунку конкретного користувача 
(вироблені ним самостійно або отримані від інших користувачів), є його власністю і не можуть бути вилучені – 
ні системою, ні іншими користувачами. Це свого роду «патент на час». Отримувач німів має право 
розпоряджатися ними на свій розсуд.  

Додаток Nimses дозволяє створювати, фіксувати, зберігати та накопичувати прожитий людиною час. Він 
також може працювати в якості системи для передачі хвилин життя від однієї людини до іншої. Додаток в 
режимі реального часу демонструє німби всіх зареєстрованих користувачів, що знаходяться в географічній 
близькості один від одного. Емблема Nimses наведена на рисунку 1. Таким чином, німби людей легко побачити 
та порівняти. Наприклад, просто зустрівши незнайому людину на вулиці, можна, використовуючи додаток, 
дізнатися розмір його німбу. Також у додатку можна за допомогою німів купувати, та продавати товари. Мало 
хто може повірити в те, що за віртуальні гроші, можна щось купити нічого не заплативши. Замовлені товари 
приходять якісні, та за короткий час: 2-4 дні. 

 

 
 

Рис. 1. Емблема Nimses 
 

Після останнього оновлення програми, з’явилась нова, досить чудова річ – інфнім. 1 інфнім =63 115 200 
німів – це еквівалент ідеальної тривалості людського життя – 120 років. Найцікавішим є те, що 1 інфнім можна 
обміняти на 15 000 євро.  

Мета Nimses – забезпечити суспільство абсолютним капіталом і супроводити до його майбутнього 
глобального стану. Допомогти здійснити еволюцію культури у напрямку загальнолюдського взаємного 
прийняття і втілення першої в історії форми єдності.  

Завдання Nimses – надати державам, організаціям, бізнесам та окремим індивідам єдину глобальну 
детерміновану систему взаємообміну абсолютним капіталом.   

Основними перевагами Nimses є:   
- де б ти не знаходився (в іншому місті, чи іншій країні) ти маєш можливість заробляти. Адже у Nimses 

існує така фішка, яка визначає твоє місце розташування, також ти можеш бачити людей, які теж 
існують в цьому додатку і які тебе оточують.  
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- ти можеш заробляти гроші просто нічого не роблячи.  
- ти можеш знайомитися з людьми які знаходяться неподалік від тебе. 
- вона допомагає зрозуміти цінність людського життя. 
- допомагає початківцям розвинути свій бізнес. 
- у майбутньому зможе зменшити кількість підліткових самогубств тощо.   
Єдиним, основним недоліком цього додатку є щоденне сплачення податку у розмірі 111 німів. І з часом, 

якщо не відвідувати цей додаток, податок зростає. Але цей мінус є незначним у порівнянні з усіма плюсами цієї 
програми.  

Основні постулати компанії Nimses наведені на рис.2. 
  

 
 

Рис. 2. Основні постулати компанії Nimses 
 
Отже, можна зробити висновок, що віртуальні гроші, такі як Німи, забезпечені вимірювальним часом 

людського життя і призначені стати абсолютним стандартом цінності.  
 

1. Скорик Г. І., Швецова М. Б., Стецюк П. І./ Вступ до мікро- і макро- економіки [навч. посібн.]: - Львів: 
Видавництво Львівської політехніки, 2016. – с. 40. 

2. Nimses [ Електронний ресурс] – Режим доступу: https://nimses.com/uk_ua/about/  
3. Скачати Nimses [Електронний ресурс] - Режим 

доступу:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nimses&hl  
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ  
ДЛЯ ПОДОЛАННЯ РЕСУРСНИХ ОБМЕЖЕНЬ 

 
В сучасному світі паливні ресурси відіграють ключову роль у життєздатності будь-якої держави, 

оскільки забезпечують ефективне функціонування усіх галузей національного господарства, можливості 
підвищення економічного потенціалу держави, добробуту її населення, а також, деякою мірою, її політичну і 
економічну незалежність. 

На жаль, на даний момент Україна знаходиться ледь не у цілковитій залежності від імпорту паливних ресурсів, 
основним постачальником яких до 2014 р. виступала Російська Федерація. У 2011-2013 рр. її частка у обсязі 
українського імпорту нафти та нафтопродуктів стабільно складала  понад 20%; нафтових газів – майже 100%; 
кам’яного вугілля, антрациту  – понад 60% [1]. 

Проте анексія Криму, а також збройна агресія РФ у Донецькій і Луганській обл. України змусили нашу державу 
переглянути параметри торговельного співробітництва з країною-агресором. Динаміка імпорту російської нафти та 
нафтопродуктів у період 2014-2016 рр. виявляла тенденції до зменшення, проте у 2017 р. показники навіть дещо 
перевищили довоєнні: Україна імпортувала з РФ майже третину від усіх закуплених нафти і нафтопродуктів [1]. Імпорт 
у 2014 р. зменшено більш ніж на третину, а у 2015-2017 рр. цілком припинено [1]. Обсяг імпорту кам’яного вугілля, 
антрациту з РФ протягом 2014-2017 рр. зазнав скорочення менш ніж на 10% [1]. 
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Нестачу паливних ресурсів у результаті скорочення імпорту із Російської Федерації можливо 
компенсувати за рахунок налагодження  торговельних відносин з іншими країнами-експортерами палива, а 
також за рахунок розвитку власного ресурсного потенціалу України.  

При пошуках партнерів необхідно враховувати такі фактори як ціна палива, експортний потенціал 
постачальника, наявність транспортних і логістичних потужностей, витрати на постачання ресурсів, а також 
можливі міжнародні юридичні обмеження.  

Потенційними постачальниками нафти в Україну можуть бути країни Близького Сходу (Саудівська 
Аравія, Іран), СНД (Казахстан, Азербайджан), Африки (Алжир); газу – країни Близького Сходу (Іран, Катар та 
ін.); СНД (Азербайджан, Туркменія та ін.); Африки (Єгипет, Ізраїль); а також Європи (Німеччина, Польща та 
ін.); вугілля – США, Канада, ПАР та ін.. Проте у кожному випадку налагодження імпорту має свої недоліки, а 
тому дозволяє лише частково вирішити проблему. 

З іншого боку, власні запаси нафти і газоконденсату України складають 200 млн. т , чого вистачить  на 
80-90 років внутрішнього споживання [2]. Природного газу у 2017 р. було видобуто більше 20 млрд.  м3 (повне 
забезпечення внутрішніх потреб - 27 млрд. м3 [3]). На жаль, майже увесь видобуток вугілля антрацитової групи  
в Україні зараз заблоковано у зв’язку з АТО у Донецькій і Луганській обл. 

Отже, у 2014-2017 рр. торговельний оборот із РФ суттєво зменшено, проте країна досі лишається 
важливим експортером палива; для подолання імпортної залежності від РФ необхідним є посилення 
економічних зв’язків із іншими потенційними постачальниками цих видів ресурсів, а саме імпорт нафти із 
Кувейту [4]  і Азербайджану [5], газу – з Катару [6], вугілля – з ПАР і США [7];  доцільним є також 
використання власного ресурсного потенціалу України, для чого необхідні модернізація вітчизняних НПЗ[2], 
підвищення ефективності державного управління і законодавчого регулювання газовидобувної галузі , а також 
розвиток видобутку вугілля марки Г на контрольованих Україною територіях [7]. 
 

1. Державна фіскальна служба України : офіційний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
sfs.gov.ua/  
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АНАЛІЗУВАННЯ СТРУКТУРИ І ОБСЯГІВ МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЙ  
З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ В УКРАЇНІ  

 
В зовнішньоекономічній діяльності дуже часто використовують і застосовують таке поняття як «операція 

із давальницькою сировиною». Операція з давальницькою сировиною – це така операція, де відбувається 
переробка давальницької сировини за допомогою різноманітної техніки, устаткування, обладнання, а також 
отримання після цього готової продукції [2]. 

За українським законодавством давальницька сировина – це певна сировина, матеріали, напівфабрикати 
та інше, що були ввезені на митну територію України іноземним замовникам, або вивезені українським 
замовником для виробництва продукції, а потім повернення цієї ж продукції до  країни власника.  

Давальницьку сировину в Україні найбільше застосовують у харчовій, текстильній, хімічній, легкій, 
машинобудівній, деревообробній та іншій промисловості. Основними замовниками готової продукції з давальницької 
сировини виступають такі підприємства: британська компанія «New Look», іспанська «Zara», німецька «Triumph». 
Варто звернути увагу і використання давальницької сировини в Україні, зокрема, для підприємств промисловості 
Львівщини. Найбільшими підприємствами, які займаються переробкою товару легкої промисловості, є ТОВ «Бадер 
Україна», ТДВ «Весна – Захід» [3]. З використанням давальницької сировини високу перевагу та актуальність мають 
перш за все прикордонні області, зокрема, Волинська, Львівська, Закарпатська та Чернівецька області. Основну частину 
в обсязі експорту та імпорту товарів Закарпатської області складають поставки давальницької сировини і продукції, 
виготовленої з неї. У Закарпатську область з Угорщини було ввезено великий обсяг давальницької сировини. До 
Угорщини було експортовано значна кількість готової продукції із давальницької сировини, яка була виготовлена у 
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Закарпатській області. Тобто тут відбувається операція давальницької сировини між країнами, коли одна країна ввозить 
давальницьку сировину, а друга вивозить готову продукцію. Аналогічно, Львівська область виступає активним лідером 
у здійсненні зовнішньоекономічної операції з використанням давальницької сировини з представниками бізнесу 
Польщі, Німеччини, Чехії, Данії та інших країн. Саме вона переробляла давальницьку сировину на готову продукцію і 
експортувала країнам у великій кількості. Велику роль в операції з давальницькою сировиною відіграє і столиця – Київ. 
Основними партнерами, яким була вивезена готова продукція, були країни Швеція, Німеччина, Італія, Нідерланди, 
Австрія [4]. Основними торговими партнерами України, які беруть активну участь в операції із давальницькою 
сировиною виступають, зокрема, країни Польща, Німеччина, Данія, Чехія, Швейцарія, Італія, Китай, Румунія, 
Словаччина, Туреччина, Угорщина, Великобританія [1]. Якщо говорити про експорт давальницької сировини, то 
основним експортними позиціями виступають: хімічна, легка та машинобудівна промисловість. Товари, що 
імпортуються до України, переважає давальницька сировина для легкої промисловості.  

Основними країнами, які є торговими партнерами України та виступають найбільшими експортерами в 
операціях із давальницькою сировиною є Німеччина - частка експорту становить 16,35%, Угорщина, яка межує 
із західними областями її частка – 17,71%, Польща, яка виступає основним торговим партнером у Львівській 
області – 14,86%, та Румунія – 5,33%. Імпортерами виступають країни переважно з якими межує Україна, 
Польща частка в операціях із давальницькою сировиною – 13,80%, Угорщина – 12,04%, а також розвинуті 
країни світу Китай – 7,97%, Німеччина – 15,96% та Італія – 7,08%[1]. 

Отже, давальницька сировина відіграє важливу роль у розвитку промисловості, обміні технологій та 
зовнішньоекономічній діяльності. України. 

 
1. Оцінка експортно –імпортних операцій із давальницькою сировиною. Електронний ресурс – [Режим 

доступу] : http://ird.gov.ua/irdp/e20170603.pdf 
2. Операції з давальницькою сировиною. Електронний ресурс – [Режим доступу] : 

https://pidruchniki.com/11630713/ekonomika/operatsiyi_davalnitskoyu_sirovinoyu 
3. Особливості здійснення толінгових операцій суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. 

Електронний ресурс – [Режим доступу] : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/25212/1/50-348-358.pdf 
4. Митне оформлення толінгових операцій в контексті активізації євро інтеграційних процесів. 

Електронний ресурс – [Режим доступу]: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/40.pdf 
 
 

У. Р. Мазур 
студ. групи ЕВМЕ-12 

                                                                     Науковий керівник – д.е.н.,професор каф.  ММП Георгіаді Н.Г. 
 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Виробництво продукції на експорт є важливою та невід’ємною складовою господарської діяльності 

кожного успішного підприємства. Адже здійснення експортних операцій стає вагомою передумовою для 
розширення ринків збуту, збільшення обсягів виробництва та підвищення якості продукції, що, в свою чергу, 
дозволяє також створити сприятливе підґрунтя для зміцнення конкурентних позицій підприємства на 
внутрішньому ринку. Саме ефективна зовнішньоекономічна діяльність окремих підприємств є запорукою 
успішного сприйняття країни-експортера на міжнародному ринку. Міжнародна економічна діяльність поєднує 
державні інтереси в досягненні економічної й політичної незалежності з інтересами підприємств у досягненні 
максимального прибутку від зовнішньоторговельних операцій та його перерозподілі. 

Вітчизняне підприємство, що виходить на зовнішній ринок, потрапляє у нове конкурентне середовище, 
насичене багатогранними інтересами конкурентних сторін, динамізмом та агресивністю. Підприємство 
знаходиться під постійною дією факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ, що впливають на розвиток 
його експортної діяльності. Для подолання негативного впливу конкурентних факторів зовнішнього 
середовища, що стримують розвиток експортної діяльності, перед підприємствами постає необхідність 
здійснення вибору ефективних управлінських рішень. Ці рішення мають базуватися на результатах оцінки 
експортної діяльності підприємства, яка має забезпечувати керівництво достовірною та релевантною 
інформацією щодо міри та характеру впливу того чи іншого фактору на результати його діяльності. Такі 
підходи до управління експортною діяльністю забезпечать формування відповідного й обґрунтованого  підходу 
до вироблення напрямів розвитку експортної діяльності підприємства. 

До країн Європейського Союзу мають право експорту 286 українських підприємств, у тому числі 106 
виробників харчової продукції, зокрема, виробники м’яса птиці, риби, меду, яєць, молока та молочних 
продуктів. Також до Євросоюзу можуть експортувати свої товари 180 підприємств-виробників нехарчових 
продуктів тваринного походження, таких як пухо-перова сировина, шкірсировина, корми для непродуктивних 
тварин, нехарчові субпродукти та інше. Від початку функціонування Держпродспоживслужби було відкрито та 
відновлено експорт до таких країн: Китайська Народна Республіка, Ізраїль, ОАЕ, Саудівська Аравія, Єгипет, 
Гонконг, Чорногорія, Сербія, Боснія та Герцеговина, Ліван, Танзанія [1]. 

За результатами січня-серпня 2018 р. товарообіг аграрної та харчової промисловості між Україною та країнами 
Європейського Союзу досяг $5,4 млрд, що на $330 млн. більше, ніж за аналогічний період 2017 р. При цьому експорт 
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продукції АПК з України до ринків ЄС перевищив $3,6 млрд. Право на експорт морозива до ЄС мають вітчизняних 3 
підприємства: 2 виробники морозива і 1 виробник заморожених напівфабрикатів. Загалом Україна експортує морозиво 
до 30 країн світу [1].  

У ТОП-5 країн з найбільшою часткою у зовнішньоторговельному обігу між Україною та країнами ЄС входять: 
Нідерланди – 15,2%, Польща – 14,3%, Італія – 12,6%, Іспанія – 12%, Німеччина – 11,5% [1]. 

Значний вплив на український експорт має низка таких чинників: 
● недосконалість норм українського законодавства у сфері управління здійсненням і розвитком експортної 

діяльності, порівняно з нормами, що прийняті у міжнародній практиці; 
● низька конкурентоспроможність вітчизняної промислової продукції; 
● важкий фінансовий стан більшості підприємств обробної промисловості і конверсійних виробництв, що 

практично унеможливлює інвестування у перспективні, орієнтовані на експорт проекти за рахунок внутрішніх ресурсів; 
● штучне стримування курсу гривні в рамках "валютного коридору" звужує можливості використання 

курсового фактору з метою просування експорту; 
● недостатній розвиток вітчизняних систем сертифікації і контролю якості експортної продукції на фоні 

значного посилення вимог до споживчих і екологічних характеристик, а також до безпеки продукції, яка реалізується на 
ринках промислово розвинених країн; 

● випереджаюче зростання цін на продукцію та послуги природних монополій, порівняно зі збільшенням цін на 
вироби обробної промисловості та продукцію агропромислового комплексу; 

● недостатність спеціальних знань і досвіду роботи у сфері експорту у більшості українських підприємців, а 
також недостатня координованість їх діяльності на зовнішніх ринках [2]. 

Можна виділити основні проблеми сучасного розвитку експортної діяльності вітчизняних підприємств: 
1)сировинний характер і вузька спеціалізація значної частини експорту. Простежується тенденція щодо імпорту 

готової продукції, яка містить сировину вітчизняного походження, наприклад, Україна має позитивне сальдо торгівлі 
шкірсировиною та від'ємне сальдо за статтею готових виробів зі шкіри. 

2) недостатній рівень інвестування в модернізацію експортоорієнтованих виробництв та гостра нестача новітніх 
технологій. Основним джерелом фінансування витрат на інновації залишаються власні кошти підприємств за вираженої 
тенденції скорочення обсягів іноземного інвестування в цій сфері. 

3) наявність диспропорцій у двосторонній торгівлі з основними партнерами. 
4)неконкурентоспроможність продукції через високий рівень ресурсовитратності та енерговитратності 

вітчизняних виробництв [2]. 
Враховуючи сучасний стан економічної діяльності вітчизняних підприємств, можна рекомендувати наступні 

напрями її розвитку: 
● удосконалення нормативно-правової бази, яка має чітко затвердити головні напрями підтримки національних 

виробників; 
● фінансування програм та пріоритетних проектів розвитку стратегічних експортоорієнтованих підприємств; 
● надання кредитно-страхової підтримки та податкових пільг підприємствам-виробникам високотехнологічної 

та інноваційної продукції, яка експортується; 
● надання державою гарантійних зобов'язань щодо кредитних ресурсів, які залучаються уповноваженими 

банками для забезпечення обіговими коштами виробництв і організацій, орієнтованих на експорт своєї продукції; 
● страхування експортних кредитів від комерційних та політичних ризиків для забезпечення захисту 

експортерів; 
● надання зв'язаних кредитів країнам-імпортерам вітчизняної продукції; 
● створення національної лізингової компанії, яка забезпечувала б сприятливі умови для закупівель іноземними 

замовниками високотехнологічних українських товарів. Це могло б стати одним із напрямів реалізації програм з 
фінансування потенційних покупців вітчизняної продукції; 

● впровадження системи добровільного страхування експортних кредитів у разі неплатоспроможності покупця 
через форс-мажорні обставини, зростання втрат від коливань валютного курсу, відмови іноземного покупця від 
продукції тощо; 

● використання важелів податкового регулювання, особливо щодо товарів з високим ступенем оброблення; 
● запровадження кластеризації економіки в Україні, пришвидшення переходу до високотехнологічних 

виробництв; 
● удосконалення інформаційного забезпечення експорної діяльності; 
● підвищення конкурентоспроможності, підняття рівня експортного потенціалу. При цьому Україні слід узяти 

до уваги досвід країн, які визнані як експортоорієнтовані і які створили успішні структури багато років тому 
(Німеччини, Австрії і Данії в Європі, Південної Кореї, Мексики, США) [3]. 

  
1.  Електронне видання “Na chaci” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://nachasi.com/2017/09/14/eksport-ukraina-yes/ 
2.  Мазаракі А.А. Управління експортним потенціалом України : монографія / А.А. Мазаракі та ін., 

2007. – К. : Вид-во КНТЕУ. – 210 с 
3.  Кутідзе Л.С. Експортний потенціал регіону: сутність, діагностика, механізми реалізації / 

Л.С. Кутідзе : монографія, 2011. – Запоріжжя : Вид-во ЗНУ. – 318 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТУРЕЧЧИНИ 
 

Більшість країн Близького Сходу є мусульманськими, що відіграє важливу роль не лише при формуванні 
звичаїв та традицій держав, а й суттєво впливає на міжнародні відносини, торгівлю тощо. Знання таких 
особливостей полегшить партнерські стосунки та ведення переговорів. Турецький менталітет формувався під 
впливом культурних традицій і Сходу і Заходу, саме тому він є доволі складним для розуміння іноземцями, 
особливо коли справа стосується міжнародних перемовин з турецькими партнерами. 

Вирушаючи на переговори з турками, варто запастися терпінням і вільним часом, оскільки навіть 
турецька приказка каже: «Поспіх – від чорта»[1]. Ефективність таких перемовин залежить від довіри і поваги, 
яку можна здобути на неформальних зустрічах, що зазвичай відбуваються перед офіційними переговорами. 
Турки дуже спостережливі, тому від поведінки потенційного партнера залежить все майбутнє співробітництво. 
Для прикладу, ні в якому разі не можна квапити співрозмовника, нагадувати про графік переговорів, адже 
людські стосунки вважаються важливішими за час, а коротку ділову розмову можуть сприйняти як неповагу. 
Окрім того під час переговорів турки дотримуються усіх традиційних правил етикету – будь-яка ділова зустріч 
починається з вітання, питань про здоров’я близьких. Якщо при цьому вимовити кілька слів турецькою мовою, 
то це підкреслить вашу прихильність до даного народу.  

Державам варто враховувати не тільки особливості традицій даного народу, а й особливості 
експорту/імпорту, митні правила тощо. Наприклад, далеко не всім відомо, що з Туреччини заборонений вивіз 
антикваріату, боєприпасів і зброї, чаю, кави, спецій, діють обмеження на зернові продукти[2]. 

На міжнародному рівні особливістю є те, що Туреччина - найбільший постачальник фундука у світі, їй 
належить 80% експорту цього горіха. Окрім цього експортує Туреччина текстильні та швейні вироби, 
продукцію харчової промисловості (наприклад, сухофрукти), автотранспортні засоби, запчастини до 
автомобілів, золото у такі країни, як Німеччина, Великобританія, Італія, США та ін. Обсяг експорту Туреччини 
у 2016 році становив 142 млн дол. – це 99,3% від такого ж показника за попередній рік.  

В імпорті Туреччини переважають енергоносії, промислове обладнання, споживчі товари та озброєння. У 
даному аспекті вона співпрацює з такими країнами як Китай, Німеччина, Україна, Італія, США. Імпорт у 2016 
році – 198 млн дол., що становить  95,8% від такого ж показника у попередньому році.  

Оскільки Туреччина є мусульманською, то в структурі експорту та імпорту немає свинини, однак країна 
шукала партнерів для імпорту яловичини. У 2018 році  Україна отримала право експорту яловичини на ринок 
Туреччини. Турецькі інспектори проводили аудит системи державного контролю за виробництвом яловичини в 
Україні, а також проінспектували забійні підприємства, які зацікавлені в експорті своєї продукції в Туреччину. 
Зазначають, що  робота над узгодженням форми ветеринарного сертифіката на експорт української яловичини в 
Туреччину в даний час знаходиться на фінальній стадії[4]. 

Туреччина має від'ємний баланс зовнішньої торгівлі (-56 млн. дол у  2016 році), який до 2017 року 
компенсувався доходами від туризму, однак на даний момент Туреччина переживає економічну кризу і, не 
маючи наміру брати кредити у МВФ, ввела тимчасові мита на імпорт продукції з чавуну і сталі. Зазначається, 
що 25-відсоткове мито поширюється на імпорт у разі перевищення виділених квот. 

Отже, плануючи співпрацю з Туреччиною слід ознайомитись як зі торговельною політикою країни, так і 
з її культурними особливостями, вивчаючи і поважаючи які можна встановити міцний зв'язок із даною 
державою.   

 
1. Турецький стиль ведення переговорів [Електронний ресурс] – 2014р. Режим доступу 

https://studme.com.ua/120806235969/politologiya/turetskiy_stil_vedeniya_peregovorov.htm 
2. Які сувеніри не можна вивозити з різних країн світу [Електронний ресурс] – 2018р. Режим доступу 

https://businessvisit.com.ua/uk/blog/yaki-suveniri-ne-mozhna-vivoziti-z-riznih-krayin-svitu/ 
3. Foreign Trade Statistics [Електронний ресурс] – 2016р. Режим доступу http://www.invest.gov.tr/en-

US/investmentguide/investorsguide/Pages/InternationalTrade.aspx 
4. Україна отримала право експорту яловичини на ринок Туреччини [Електронний ресурс] – 2018р. 

Режим доступу https://zik.ua/news/2018/05/14/ukraina_eksportuvatyme_yalovychynu_do_turechchyny_1323803 
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РОЗВИТОК ІМПОРТУ ТА ЕКСПОРТУ ПИВНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
 

Пивна індустрія займає значну нішу в усій переробній промисловості України. Вона є прибутковою не 
лише для інвесторів та безпосередніх виробників, а й для держави. Останнє полягає в тому, що пивоварні 
підприємства є великими платниками податків, а, враховуючи специфіку продукту, і місцевих зборів. Даний 
продукт є досить рентабельним та популярним, тому вкладання коштів у його виробництво передбачає досить 
вигідні фінансові перспективи. 

Прибутковість підприємств пивоваріння значною мірою залежить від багатьох факторів: наявність 
сировини, канали збуту, платоспроможність населення. Тому наявність прямого доступу до сировини у 
більшості випадків є значною конкурентною перевагою. Незважаючи на те, що в Україні вирощують ячмінь у 
тій кількості, яка необхідна для виробництва солоду всім пивоварним заводам, якісної сировини не вистачає. 
Дефіцит хмільсировини і ячменю доводиться покривати за рахунок імпорту, а це, звичайно, відбивається на 
рентабельності виробництва і відпускній ціні. 

На сьогоднішній день на вітчизняному пивному ринку присутні близько 50 підприємств. Якщо говорити 
про насичення українського пивного ринку, то слід сказати, що тут присутня четвірка лідерів - ABInBev 
Ukraine, Carlsberg Ukraine,Перша Приватна Броварня,Оболонь Україна. При цьому дві компанії з іноземним 
капіталом - датський Carlsberg та американська ABInBev – з 2016 року контролюють понад 45 % вітчизняного 
виробництва пивних напоїв. Частки малих пивоварень становить близько 6% і поступово зменшується. 

Темпи приросту основних показників розвитку галузі – імпорт, експорт та виробництво - в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 
Тенденції розвитку ринку пива в Україні в 2013-2017 рр. 

Показник Темп приросту по відношенню до попереднього року, % 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Імпорт -61,1 -34,0 129,0 -23,8 63,5 68 
Експорт 46,9 13,7 8,1 -1,6 -13,7 -6 
Виробництво 32,1 18,3 -1,3 -3,5 4,0 -1 

 

Аналіз фактичних показників розвитку ринку пива за 2013-2017 рр. свідчить про переважання тенденції 
до скорочення обсягу його імпорту на територію України. Пояснення цього явища досить просте, оскільки пиво 
– продукт, на який існує відносно стабільний попит. Основними покупцями українського пива були Алжир, 
Білорусь, Молдова. Крім того, згідно з даними УКРІНФОРМ, імпорт пива в Україну в 2017 році зріс на 35% - 
до 2,94 млн дал, в грошовому вираженні - на 43,7% - до $ 35,82 млн. 

Що ж стосується експортних показників, то з 2009 року спостерігається тенденція до зниження обсягів. 
Експерти пов’язують таку зміну із збільшенням пріоритетності внутрішнього ринку у виробників, а також із 
післякризовим скороченням обсягів виробництва. 

Україна в 2017 році експортувала пиво на суму $ 31,81 млн, що в 1,7 рази більше, ніж в 2016 році, 
повідомила Державна фіскальна служба. Основними імпортерами пива в Україні були Бельгія, Мексика, 
Німеччина. 

В Україні вже 10 років вирощують хміль для німецького пива. Підприємство з німецькими інвестиціями 
«Хопштайнер Україна», яке займається вирощуванням і переробкою хмелю і має потужності в Житомирській 
області, планує збільшити обсяги виробництва на 32 га. 

Отже, на даному етапі пивна індустрія знаходиться в тяжкому стані через значне скорочення обсягів 
споживання продукції на вітчизняному ринку. Насамперед, це пов'язано із погіршенням соціально-економічної 
ситуації в країні, зниженням купівельної спроможності населення, нестабільною політичною ситуацією, яка 
впливає на розвиток пивоварного бізнесу. Негативний вплив робить і постійне підвищення акцизу на пиво. 

Перспективи українського ринку пива залежать від рівня платоспроможності населення, впровадження 
новітніх енергозберігаючих технологій на виробництві, які забезпечать зниження собівартості готового 
продукту, а також розширення асортименту за рахунок створення та виробництво оригінальних сортів пива. 

 

1. Анализ рынка импортного пива в Украине // Международный аналитический журнал “Пивное дело”. 
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.pivnoedelo.info/analiz-rynka-importnogo-piva-v-ukraine-
pivnoe-delo-1-2014/.  

2. Маркетинговое исследование рынка пива в Украине 2015 г. / Брендинговое агентство KOLORO 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://koloro.ua/.  

3. Офіційний сайт Приватного акціонерного товариства “Українська галузева компанія по 
виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод “УКРПИВО”. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.ukrpivo.com/.  

4. Украинский рынок пива // Международный аналитический журнал “Пивное дело”. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.pivnoe-delo.info/ukrainskijrynok-piva-pivnoe-delo-1-2014/ 
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АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БРЕНДІВ ДЛЯ ЗАКОРДОННИХ РИНКІВ 
 

У умовах сучасного світу бренд являє собою один з  найважливіший елементів стратегії розвитку сучасного 
підприємства і виконує низку найважливіших функцій: сприяє ідентифікації продукту або компанії, стає гарантом 
різних характеристик товарів, є носієм позитивного іміджу бізнесу. Виділено наступні функції бренду: визначення 
положення бренду серед брендів конкурентів - швидко ідентифікує продукт, скорочення часу на пошук потрібного 
товару; практичність - дозволяє виграти час і зменшити витрати енергії за допомогою нової купівлі вже відомого і 
визнаного продукту; гарантія - упевненість в якості цього продукту, незалежно від місця продажу і часу купівлі; 
оптимізація - упевненість в придбанні кращого товару; персоналізація - усвідомлення переваги перед іншими 
споживачами; постійність - формує почуття упевненості та стабільності; естетичність - отримання задоволення від 
зовнішнього вигляду товару, оригінальності бренду.[1] Незважаючи на різноманітність стратегій міжнародного 
брендингу та підходів до їх класифікації, можна виділити основний чинник, який лежить в основі такого поділу. Це 
ступінь глобалізації або локалізації бренду. Кожна компанія повинна знайти свій власний баланс між локалізацією та 
глобалізацією її політики відносно брендів. Адаптація - це ключ до ефективності глобальної позиції на місцевих 
ринках.[2] При збереженні глобального іміджу на місцевому рівні капітал марки повинен мати можливість 
зміцнитися. «Глобальна позиція повинна дозволяти місцевої адаптації відповідати величезним культурним 
відмінностям, існуючим на різних ринках, тоді як глобальні марочні основи повинні зберігатися основі для 
ліцензування», - каже Томас Маас (Thomas Maas), віце-президент Global Brand Management.[3] Незважаючи на те. 
що споживачі всіх країн світу підтримують заклик «дружелюбності», сценарій, гумор і емоційні відносини повинні 
бути різними в різних регіонах та країнах. Важливу роль у крос-культурній підготовці виходу на новий ринок 
відіграє вивчення традицій, національних зв'язків між різними країнами ЄС і сусідніми державами (як, наприклад, 
Німеччиною і Туреччиною, Францією та Алжиром і т.д.). Великий обсяг робіт припадає на адаптацію комерційних 
пропозицій, презентацій, друкованих та відеоматеріалів; цілком можливо − назви (варто перевірити, як воно звучить, 
на що схоже в перекладі мовою іншої країни, перевірка на милозвучність, відсутність негативних асоціацій у носіїв 
мови, тощо) і логотипу бренду (кольори не повинні викликати хибних асоціацій). Наприклад, українські інтернет-
проекти дуже часто просуваються в інших країнах під новою назвою. Дослідження підтверджують, що в серйозній 
адаптації потребують, насамперед, бренди, що знаходяться в таких товарних категоріях, як продукти харчування та 
роздрібна торгівля - саме вони найбільшою мірою відображають культурні традиції, смаки і звички місцевого 
населення. Мінімальна адаптація, навпаки, необхідна ринку комп'ютерів та комп’ютерних програм. Крім того, як 
правило, традиції та культурні особливості мають більше значення для літніх споживачів з низькими доходами, 
менше - для молодих і заможних. Відповідно бренди, орієнтовані на першу групу споживачів, повинні бути більш 
адаптованими, ніж ті, які більшою мірою орієнтовані на другу групу. [4] Рівень доходу населення є ще одним 
вирішальним фактором при створенні стратегії позиціонування бренду. Головне правило для більшості ринків, що 
розвиваються полягає в тому, що чим вище рівень добробуту суспільства, тим більший інтерес споживачів до 
іноземних брендів. Тому, перш ніж виходити на новий цільовий ринок, бренди повинні проаналізувати рівень 
доходів своїх цільових груп, так як саме від цього залежить ступінь необхідної адаптації до місцевих ринкових умов. 
Крім того, як і на локальному ринку, постійної підтримки вимагає просування. Необхідно працювати над 
маркетингом, інтернет-проектами. Для цього знадобиться організація зустрічей на місцях,презентацій, робота з 
локальними ЗМІ і онлайн-майданчиками, рекламними агентствами в новій країні.[5] А крім того, організація івентів і 
участь у тематичних заходах, виставках. Також перед виходом на іноземний ринок дуже важливо продумати 
детальний маркетинговий план, який повинен включати в себе не тільки маркетингові кроки, але й фінансове 
планування, технічну та організаційну інформацію. План повинен однозначно відповідати на питання стосовно 
доходів, видатків, ризиків, а також варіантів просування послуги.            
 

1. Антропова Е., Возна А.Брендінг як стратегія виходу на різнірівні ринку Малінко // [Електронний 
ресурс]. prclub.com/assets/files/pr_lib/pr_papers/antropova-voznaya.doc. 

2. Анхолт С. Брендинг: дорога до світового ринку. - М., 2004. - 174 с 
3. Сеїна Ю. Чи потрібно адаптувати глобальні бренди під російські регіони. 
4. Казнін О. В. Глобальний бренд-менеджмент 2006. № 5. С. 14. 
5. Ламбен Ж. Менеджмент, орієнтований на ринок. Стратегічний операційний маркетинг. - СПб., 

2007. - 428 с. 
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ДИНАМІКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН  
УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

 
На сьогодні, незважаючи на те, що на Сході України вже п’ятий рік ідуть бойові дії, визнані нашою 

державою та світовою спільнотою воєнною агресією з боку Росії, україно-російські торгівельні стосунки 
залишаються доволі жвавими. Статистичні дані на кінець 2017 р. свідчить про те, що основним торгівельним 
партнером України є ЕС-28, однак, якщо розглядати окремі країни, то Російська Федерація продовжує 
лідирувати і у експорті, й у імпорті. Так, у 2017 р. Росія ввезла до України товарів на суму 4.2 млрд. дол. США, 
у той час як Німеччина – лише на суму 3,1 млрд. дол. Загальний товарооборот між Україною і Російською 
Федерацією у 2017 р. склав 15 млрд. 266,9 млн. дол. США [1] (див. рис.1). 

 

 

Рис.1. Динаміка торгівлі України з Російською Федерацією, 2014-2017 рр.* 
Примітка: Побудовано автором за: [1; 3]  
 

Незважаючи на те, що Зона вільної торгівлі Україна-ЄС функціонує з 2016 р., і відкриваються нові 
можливості для співпраці з іншими державами, вітчизняна економіка досі залежна від торгівлі з країною-
агресором. Постає питання про причини такої ситуації. Серед них фахівці вказують на орієнтацію до 2014 р. 
більшості українських компаній на російський ринок, яка здебільшого не змінилася через близьке географічне 
розташування та нижчі стандарти якості товарів та послуг у порівнянні з європейськими. 

Крім цього, між російськими та українськими підприємцями існує налагоджена схема торгівлі, що 
дестимулює вітчизняних бізнесменів займатися пошуками нових ринків та партнерів. 

Зазначимо, що Україна залишається інвестиційно-привабливою для Росії. За перші 5 місяців 2018 р. 
російські підприємства інвестували в українську економіку 436 млн. дол. США [???]. Найбільшими компаніями 
та фінансовими інституціями з російським капіталом, що функціонують в Україні, є «Сбербанк», компанія 
нафтогазової промисловості «Карпатнафтохім», компанія «Київстар», яка має найбільшу частку на ринку 
надання мобільних послуг, починаючи з 2010 р. та опесередковано належдить російській корпорації 
«Альфагруп», а також «VODAFONE», що є дочірньою компанією російського «МТС».  

Російська Федерація проникла на український ринок із помітною кількістю торгових брендів, серед яких:  
«GLORIAJEANS» «OSTIN» «VITEK» [2; 3]. 

Таким чином, Україні для позбавлення економічної залежності від Росії варто відкривати нові ринки 
купівлі та збуту товарів. Цей процес є дуже нелегким, однак можна відзначити суттєве досягнення – значне 
зменшення імпорту енергоносіїв, зокрема природного газу, з Росії. Ухвалюючи правильні політичні та 
економічні рішення поза межами дії концентрованих інтересів, Україна зможе звести до мінімуму стосунки з 
агресором. 

 
1. Експорт-імпорт регіонів України у торгівлі товарами з країнами СНД та ЄС у 2017 році 

[Електронний ресурс] // Державна служба статистики, 2016. – Режим 
доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/zd/eit_zk/eit_zk_       0116_u.htm/.  

2. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Росією [Електронний ресурс] // 
Посольство України в Російській Федерації. 2017. – Режим доступу: https://russia.mfa.gov.ua/ua/ukraine-
ru/trade.  

3. Ukraine trade statistics [Електронний ресурс] // The World Integrated Trade Solution. – 2016. – Режим 
доступу до ресурсу: https://wits.worldbank.org/. 
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МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ НАФТОЮ: ВПЛИВ НА ФОНДОВІ РИНКИ  
ТА МАКРОЕКОНОМІКУ КРАЇН 

 
Протягом останнього півстоліття нафта відіграла значну роль у світовій торгівлі, надаючи інвесторам 

ключову інформацію про майбутню продуктивність фондових ринків у країнах Перської затоки. 
Після азіатської фінансового кризи 1998 р. економіка країн затоки перевищила темпи зростання цін на 

нафту. Враховуючи той факт, що країни регіону володіють близько 48% світових розвіданих запасів нафти, 
контролюють третину світового видобутку нафти та 40% її світового експорту, потік нафтодоларів у ці 
економіки підживлює високі темпи зростання ВВП у всьому світі. 

Для того, щоб звільнити економіки цих країн від їх великої залежності від нафти, уряди регіону 
реалізували політику, спрямовану на зміцнення фінансових інститутів та спрямування коштів у реальну 
економіку за допомогою внутрішніх інвестицій, спрямованих на модернізацію інфраструктури в нафтових 
галузях. Як результат, ринки GCC (Gulf Cooperation Council) не тільки стали більш привабливими для 
іноземних інвесторів, а, отже, змогли залучити високий рівень прямих іноземних інвестицій, але також стали 
більш важливими на світовій фінансовій арені та залучали все більшу кількість ключових фінансових гравців 
[1, с. 77]. 

Економіка країн Ради співробітництва Перської затоки зазнала величезного зростання протягом більшої 
частини 2000-х років завдяки буму цін на нафту. Зливаючись з нафтодоларами, політики у цих країнах 
здійснили структурні реформи для посилення ефективності фінансових ринків та значних інвестицій у 
внутрішню інфраструктуру, щоб зменшити залежність їх економіки від експорту нафти. Дані про торгівлю для 
вітчизняних та іноземних інвесторів можуть бути використані для того, щоб бачити, як змінюються баланси 
замовлень на купівлю та продаж з урахуванням сигналів з ринку нафти. 

Також доведений вплив коливань цін на нафту на макроекономічну ситуацію країн ОПЕК. Для того, щоб 
зрозуміти, які чинники є найважливішими в управлінні цінами на нафту, необхідно провести оцінку параметрів 
витрат та попиту за різними ринковими структурами. Ціна на сиру нафту вимірюється за індексом West Texas 
Intermediate (WTI), наданий Федеральним резервним банком Сент-Луїса (2017). Світовий видобуток сирої 
нафти плюс зміна інвентаризації сирої нафти ОЕСР використовується як міра загального споживання (попиту) 
на сировину. 

Продемонстровано основний розвиток ціни на світовому ринку нафти з 1973 року, а також здійснено 
спробу пов'язати це з економічним розвитком. Дослідження охоплює більшу частину бурхливого періоду між 
1973 та 1986 роками, що охоплює величезне зростання цін на нафту, що відбулася в 1973 році, коли ціни зросли 
з 18 до 52 дол. США за барель. Також включає високі ціни у 1979-1980 рр. приблизно в 100 доларів за барель та 
суттєве зниження цін на нафту в першій половині 1980-х років. Реальна ціна на нафту в період з 1986 по 1998 
рр. була приблизно в межах від 20 до 40 дол. за барель, за винятком максимального значення 1990 року, яке 
можна пояснити нестабільною пропозицією через війну в Перській затоці [2, c. 113]. 

Починаючи з 1999 року, ціна на нафту постійно зростала, і в 2008 році вона досягла 126 доларів за 
барель; другий квартал, після фінансової кризи скоротився до 40 доларів США, але знову досить швидко 
зростає: у 2012-2014 роках ціна на нафту була близька до 100 дол. США. Однак наприкінці 2014 року ціна 
знизилася; у 2015-2016 роках вона знизилась до 40 дол. США. Світовий ВВП постійно зростає протягом 
періоду 1986-2016 рр., а середній річний темп приросту становить 2,2%. Частка Китаю та Індії у світовому ВВП 
зросла з 3% у 1987 році до 5% у 2000 році, а потім в 2016 році досягла 18%, що відображає швидке зростання 
Китаю [2, c. 106]. 

Отже, світові ціни на нафту, так само як і попит та пропозиція нафти, впливають на діяльність фондових 
ринків, визначають майбутню поведінку його учасників, також макроекономічні показники країн світу, 
особливо нафтодобувних країн, великих експортерів та імпортерів, такі як реальний ВВП та темп його 
зростання. 

 
1. Talat Ulussever Investor herds and oil prices evidence in the Gulf Cooperation Council (GCC) equity 

markets/ Talat Ulussever, Rıza Demirer// Central Bank Review. – 2017. – Volume 17, Issue 3. – pp. 77-89. 
2. Rolf Golombek OPEC’s market power: An empirical dominant firm model for the oil market / Rolf 

Golombek, Alfonso A.Irarrazabal, Lin Ma // Energy Economics. – 2018. – Volume 70. – pp. 98-115. 
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ 
 
Світова економіка з кожним роком поступово все більше зростає, внаслідок цього зростає і міжнародна 

торгівля між країнами. Але, на жаль, недостатньо дослідженими залишаються торгівельні відносини України та 
країн Близького Сходу. Економіка країн Близького Сходу є досить різноманітна і поступово розвивається, 
Зокрема забезпечена значними покладами нафти, газу і різноманітних мінералів і деяких трудомістких 
виробництв. Завдяки цьому ці країни мають значні конкурентні переваги, і нарощують міжнародну торгівлю 
[1]. 

На шляху розвитку торгівлі стоїть основна проблема, яка полягає в тому, що експортери повинні 
дотримуватись міжнародних стандартів. Це досить важко, особливо для тих хто випускає на ринок нові товари. 
Також при експорті та імпорті потрібно враховувати не менш важливі фактори: валютний ризик, тарифні і 
нетарифні обмеження, особливості ринку країни партнера та його місткість. Незважаючи на багато труднощів, 
взаємовідносини між Україною і країнами Близького Сходу динамічно розвиваються. Основний обсяг торгівлі 
припадає на: Туреччину, Єгипет, Іран, Ірак, Ізраїль, Саудівську Аравію, Йорданію і ОАЕ [2]. 

Міжнародна торгівля між Україною і країнами Близького Сходу характеризується позитивною 
динамікою. Це відбувається за рахунок зростання експорту та імпорту товарів та послуг [3]. 

 

 
Рис.1. Динаміка українського експорту в країни Близького Сходу з 2000-2017рр. 

 
На рис.1. видно, що динаміка Українського експорту є позитивною. Зростання експорту відбулося в 

основному до таких країн партнерів, як: Іран, Ліван, Саудівська Аравії, Йорданія, Ізраїль. Проте, значно 
зменшився в Сирію через війну у цій країні [4]. 

 

 
Рис.2. Динаміка імпорту з держав Близького Сходу з 2000-2017рр. 

 
Імпорт з країн Близького Сходу, як видно з рис.2,  також характеризується позитивною динамікою. 

Зростання імпорту відбулося, в першу чергу, через збільшення обсягу поставок енергоносіїв, яких дуже 
потребує на даний час наша країна. Імпорт зріс за рахунок таких  країн, як: Іран, Сирія, Саудівська Аравія, 
Йорданія та Ізраїль[4]. 

Оскільки Україна досить добре забезпечена природними і трудовими ресурсами, то країни Близького 
Сходу проявляють зацікавленість у інвестуванні коштів у такі галузі промисловості, як: машинобудування, 
хімічна, легка, оздоблювальна, деревообробна, видобувна промисловість. 

За результатами дослідження, можна зробити висновок про те, що Україна, насамперед, повинна 
нарощувати експорт в країни Близького Сходу, докласти зусиль, щоб випускати на ринок високотехнологічну 
продукцію та ефективно використовувати всі можливості для залучення іноземних інвестицій з цієї групи 
країн. 

: 
1. Близькосхідний вектор зовнішньоекономічної діяльності України: можливості і перспективи. [Електроний 

ресурс].-Режим доступу: 
file:///D:/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8F/Vchnu_ekon_2014_4(1)__39.pdf  

2. Співробітництво України з країнами Близького Сходу. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://knowledge.allbest.ru/international/3c0b65635b2bc78a5c53b88521216d37_0.html  
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3. Напрямки розвитку економічного співробітництва між Україною і державами Близького Сходу. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: file:///D:/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8F/4505-
%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-9477-
1-10-20151125%20(1).pdf  

4. Статистичний щорічник України 2017 року. . [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/08/Ukr_cifra_2017_u.pdf 
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«НАФТОВІ МОНАРХІЇ» ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ З УКРАЇНОЮ 
 

 Країни Перської затоки – найбільший нафтоекспортний район світу.      У басейні Перської затоки відомі 
близько 200 родовищ нафти, серед яких 12 так званих супергігантів з дійсними запасами нафти понад 1 млрд. т. 
кожен. Після освоєнням надзвичайно потужних покладів нафти господарська спеціалізація країн повністю 
змінилася. Вже у 50-х роках країни Перської затоки перетворилася у світовий центр нафтовидобутку. На 
початку 90-х років ці країни видобували щорічно 100 млрд. м куб. природного газу, що становило 1/3 
загального видобутку в Азії і 50% - світового [1] Країни, які донедавна займали високі позиції у рейтингах 
найбідніших країн, завдяки надходженням від експорту нафти змогли нагромадити великі кошти і забезпечити 
високий рівень життя своїм громадянам. Крім нафтової промисловості, країни Перської затоки спеціалізуються 
також на видобутку природного газу.  

     Зовнішньоторговельний оборот України з країнами Перської затоки у 2016 р. досяг майже 1,5 млрд 
дол. і становив 1,64% від загального обороту товарів і послуг УкраїниВ експорті товарів з України до країн 
Перської затоки переважають чорні метали (35,2%) і зернові культури (34,7%). Вагому частку вітчизняних 
поставок до країн-членів РСАДПЗ також становлять жири та олії (13,4%), насіння і плоди олійних культур 
(3,6%). Зокрема, експорт товарів і послуг з України до країн РСАДПЗ склав 1,15 млрд. дол. США, імпорт –332,2 
млн. дол. США[3].   

Лідерами серед країн-партнерів України  є Саудівська Аравія та ОАЕ, на які припадає близько 92% 
експорту в цей регіон, оскільки ці країни є найбільшими за територією і кількістю населення. 

  В імпорті переважає продукція хімічної галузі промисловості з Саудівської Аравії (78,6%), у тому числі 
полімерні матеріали (55,7%) та продукція органічної хімії (17,8%), а також кава з ОАЕ (8,0%). 

  За аналітичними дослідженнями міжнародних маркетингових організацій, країни Перської затоки є 
одними із найбільш перспективних ринків у світі. Тому українські аграрні виробники мають звернути більше 
уваги на ринки країн  Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) – Бахрейн, Кувейт, 
Оман, Катар, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати [2]. Значення цього регіону для України 
обумовлюється вагомим потенціалом для взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва та 
наявністю транспортно-логістичних морських комунікацій.  

У країнах Перської затоки прогнозують збільшення населення до 57,6 млн. вже у 2019 р., значний 
приплив туристів та великий відсоток середнього класу населення зумовлять додатковий попит на якісні 
товари, зокрема й органічні, тому українська якісна продукція знайшла б своїх споживачів у цих країнах. 

  Отже, партнерство і співробітництво у галузі товарообігу між Україною та країнами  Перської затоки 
демонструє тенденцію до поступового, але стабільного розвитку. Спостерігається позитивне сальдо торгового 
балансу, а обсяги експорту та імпорту зростають, порівняно з кожним попереднім роком.  Арабський спільний 
ринок об'єднав у Перській затоці понад 40 млн. осіб. Регіон потребує значних обсягів продукції сільського 
господарства, сталі, цементу, сільськогосподарської техніки й добрив. Україна може запропонувати відносно 
недорогі, але якісні товари. 

  
 
1. Роль країн  Перської затоки  [Електроний ресурс].- Режим доступу: 

https://otherreferats.allbest.ru/international/00213834_1.html 
2. Ради співробітництва арабських держав Перської затоки [Електроний ресурс].-Режим 

доступу: http://forumkyiv.org/uk/analytics/zovnishnoekonomichni-vidnosini-ukrayini-z-radoyu-spivrobitnictva-
arabskih-derzhav-perskoyi-zatoki 

3. Країни Перської затоки – інструкція до дії для експортерів [Електроний ресурс].-Режим доступу:   
http://www.minagro.gov.ua/node/23325 
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ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
 

Країна має значний потенціал подальшого соціально-економічного розвитку і сприятливі умови його 
забезпечення енергією. Вона займає вигідне геополітичне і географічне положення і є одним з найбільших 
транспортерів паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) до Європи. Запаси вугілля й урану, наявні потужності для 
транспортування енергоносіїв, розвинена інфраструктура нафтових, газових, електричних і теплових мереж, 
установлені потужності електростанцій загалом достатні для забезпечення майбутніх потреб економіки країни в усіх 
потрібних видах первинної енергії. Власними ресурсами нафти й газу Україна забезпечена лише частково, але вона є 
основним транспортером цих ресурсів до Європи, маючи всі можливості їх імпорту наявними газовими нафтогонами з 
Росії та країн Східної Азії – регіонів з найбільшими світовими запасами природного газу і другими за обсягами 
запасами нафти. Правда, імпорт вуглеводнів здійснюється практично з одного джерела – території Росії. Однак країна 
має певні можливості диверсифікації поставок цього ресурсу. 

Виробництво електроенергії в Україні дозволяє здійснювати її експорт. Об’єднана енергетична система (ОЕС) 
України працює синхронно (паралельно) з Молдавською енергетичною системою. Крім того, виділена частина ОЕС 
України, так званий «Бурштинський острів» (постачання електроенергії з шин виділених для цієї мети блоків трьох 
ТЕС – Бурштинської, Добротворської і Ладіжінської), який працює паралельно з об'єднаними енергетичними 
системами країн Західної, Центральної і Східної Європи, – UCTE (Union for the Coordination of Transmission of 
Electricity) – Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії. 

 
Стан експорту електроенергії з України за період 2000-2017 рр. 

Рік 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Експорт 2381 2621 2813 4284 4182 8358 10437 9200 7868 4108 4218 6433 9745 9861 8528 3641,6 4014 5166,3 
 

Як видно із таблиці обсяги постачання є нестабільними: найбільш успішним був 2006 рік, значне падіння у 2009 
та 2015 роках. 

У 2017 році Україна збільшила експорт електроенергії на 28,6% порівняно з 2016 роком. Поставки 
електроенергії з "енергоострова Бурштинської ТЕС" у напрямку Угорщини, Словаччини та Румунії зросли на 2,7% - до 
3 млрд 137,7 млн кВт-год. Поставки електроенергії до Польщі знизилися на 6,5%. Поставки електроенергії також 
зросли до Молдови. До Білорусі та Росії в 2016 та 2017 рр. українську електроенергію не експортували. Водночас у 
грудні 2017 року експорт української електроенергії знизився на 10,6%, порівняно з груднем 2016 року. Крім того, 
Україна в 2017 році імпортувала 48 млн кВт-год електроенергії (з РФ - 47 млн кВт-год, Білорусі - 1,1 млн кВт-год) 
проти 76,9 млн кВт-год за 2016 рік. Імпорт враховано за контрактами ДП "Енергоринок" як технологічне переміщення. 
Як повідомлялося, Україна в січні-листопаді 2017 року збільшила експорт електроенергії на 34,4% в порівнянні з 
аналогічним періодом 2016 року.  

Передбачається, що прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію у 2018 році зросте на 16,2%, що дасть 
додатково 10 мільярдів гривень ДТЕК, власником якого є Рінат Ахметов. 

Нагадаємо, група ДТЕК контролює близько 80% теплової електроенергії і за 11 місяців 2017 року добула 84% 
всього енергетичного вугілля в Україні. 

Стратегією розвитку енергетики країни за базовим сценарієм прогнозується: 
• збільшення обсягів споживання первинних енергоресурсів з 200,6 млн т у.п. в 2005 році до 302,7 млн т у.п. в 

2030 році (на 51%). Випередження темпів економічного розвитку порівняно з темпами споживання енергоресурсів буде 
забезпечено за рахунок масштабного впровадження технологічного та структурного енергоощадження, що дозволить 
знизити майбутній рівень споживання ПЕР більше ніж в 2 рази. 

• зростання споживання електроенергії в 2,2 рази до 395,1 млрд. кВт·год в 2030 році. Крім того, прогнозується 
можливість експорту електроенергії в обсязі 25 млрд. кВт·год в 2030 році; збільшення споживання вугільної продукції 
майже в 2 рази (до 130,3 млн. т); зростання споживання нафти для внутрішніх потреб на третину – до 23,8 млн. т; 
зменшення споживання природного газу майже на 36%. 

• за рахунок пріоритетного розвитку вугільної та ядерної промисловості, нетрадиційних і відновлювальних 
джерел енергії з одночасним зниженням енергомісткості продукції прогнозується майже п'ятиразове зниження рівня 
енергетичної залежності країни – з 54,5% в 2005 р. до 11,7% в 2030 році. 
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Для роботи ТЕС Україна імпортує вугілля. З метою зменшення залежності від Росії імпорт вугілля буде 
здійснювати із США та ПАР. На листопад-грудень 2017р. імпорт складав 1,6 млн. тонн. 

За підсумками січня-жовтня Україна Україна імпортувала вугілля на рекордні $2,2 млрд – ця сума в 1,5 
рази перевищує ту, яку Україна платила останні два роки. Найбільше вугілля Україна закупила у Росії - на $1,2 
млрд (55,7% від усієї вартості). 

Основною проблемою економіки країни є її низька енергоефективність внаслідок наявності 
енергомісткого промислово-аграрного виробництва і енерговитратного житлово-комунального сектора. 

Сприятиме розвитку енергетики, а відтак зростанню експорту вирішення наступних проблем: 
• зниження енергомісткості економіки та витрат енергії на соціальну сферу; 
• зниження енергетичної залежності шляхом підвищення рівня забезпечення власними паливно-
енергетичними ресурсами, диверсифікації джерел імпорту енергетичних ресурсів, створення 
резервних запасів паливно-енергетичних ресурсів  (ПЕР); 

• оновлення основних фондів паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) і підвищення надійності, 
економічності та екологічної чистоти роботи його підприємств і промисловості. 
 

1. www.epravda.com.ua/news/2018 
2. www.ua-energy.org/uk/posts/uspishnyi-eksport-ta-import-elektroenerhii-v-ukraini-realnist-chy-fantastyka 
3. http://rada.gov.ua/market/id554 
4. http://rada.gov.ua/preview/anons_acred/148356.html 
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ПОТОЧНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

АГРОПРОМИСЛОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З КРАЇНАМИ ЄС 
 

Для кожної країни важливим елементом її економічного зростання є стан та перспективи зовнішньої 
торгівлі. В Україні на сьогодні основним джерелом валютних надходжень до бюджету країни є експорт 
сільськогосподарської продукції. 

Коли Україна отримала незалежність, вона намагалась зміцнити економічні та політичні відносини з ЄС. 
За короткий період було підписано низку двосторонніх та багатосторонніх угод, що вивели Україну на новий 
рівень співробітництва з країнами ЄС. У сфері сільського господарства прослідковується певне розширення 
зв’язків з ЄС, але недостатнє для тісної співпраці, адже не уся українська продукція відповідає високо 
встановленим європейським стандартам, що створює певні бар’єри для входу на ринок. 

Частку структури ринку збуту в розмірі 31,1% займають країни ЄС, з яких основними країнами-
партнерами вважаються Нідерланди, Іспанія та Італія. Завдяки правильному співвідношенню ціни і якості 
українського меду Україна поступово стає провідним експортером меду в ЄС. За останнє десятиліття експорт 
українського меду зріс в 7 разів, переважно за рахунок поставок до країн ЄС, на які припадає 27% світового 
споживання меду – щорічно це 150 тисяч тонн [1]. 

Основними постачальниками аграрної продукції до України є країни ЄС – 45,5%, з них найбільша частку 
займають – Польща, Німеччина та Франція. Головними продуктами постачання Франції до України є в 
основному насіння соняшнику, кукурудза та продукти для годівлі тварин, а Швейцарія експортує сигари та 
цигарки, а також солодові екстракти, Польща – яблука, шоколад та м'ясо птиці. 

Співпраця з ЄС є важливим пріоритетом зовнішньоекономічної політики України, тому на сьогодні 
Україна спрямовує багато зусиль, що спрямовані на поглиблення співпраці, зокрема у аграрній сфері та 
проводять регулярні засідання з аграрних питань. 

Європейський Союз надав Україні певні преференції щодо експорту певних видів української продукції, 
враховуючи політичну та економічну ситуацію в Україні, зокрема, через фактичну війну з РФ. Для покращення 
доступу українських експортерів на ринок ЄС, Україні надано додаткові квоти на безмитний експорт продукції 
до вже наявних у рамках зони вільної торгівлі Україна – ЄС. Преференції набули чинності в вересні 2017 року, 
будуть діяти три роки та передбачають додаткові річні квоти з нульовим митним тарифом на: натуральний мед 
(2500 т), виноградний сік (500 т), овес (4 тис. т), пшеницю (65 тис. т), кукурудзу (625 тис. т), ячмінь (325 тис. т), 
деякі види круп (7800 т). До того ж, за деяким позиціями квоти були суттєво скорочені, наприклад щорічна 
додаткова квота на: пшеницю – 65 тис. т (раніше 100 тис. т), на кукурудзу – 625 тис. т (раніше – 650 тис. т), на 
ячмінь – 325 тис. т (замість 350 тис. т) [2]. 

Протягом тривалого періоду Україна спрямовувала усю увагу на вступ до ЄС. Основною метою 
підписання Угоди про асоціацію є створення розширеної та поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та 
ЄС. Дана Угода означає певне спрощення торгівлі між країнами, тобто скасування тарифних та нетарифних 
бар’єрів. Після підписання Угоди 83,1% продукції українського с/г ввозитиметься до ЄС без мита, ще на 2% – 
мито знизиться до нуля протягом 10 років, а на решту 14,9 % категорій с/г товарів ЄС встановлює тарифні 
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квоти, що дає змогу ввозити певну кількість продукції без митного тарифу. Україна ввела квоти на імпорт м’яса 
свинини, м’яса птиці і цукор, тоді як ЄС – на 36 видів товарів сільської та харчової промисловості [2]. 

Україна за останні роки увійшла в десятку експортерів с/г продукції в країни ЄС та займає восьму 
позицію [3]. Для подальшого розвитку «аграрного» експорту до ЄС Україні необхідно вести внутрішню 
політику стимулювання виробництва не тільки сировини, а й якісних продуктів харчування, продукції 
переробної промисловості, що дозволить заповнити вільні ніші на світовому ринку високотехнологічної 
продукції. Європейська інтеграція є важливим фактором розвитку аграрного сектору економіки України. 

 
1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  
2. Експорт в ЄС після Угоди про асоціацію: товари сільського господарства [Електронний ресурс] / 

Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/49316/Jeksport_v_JeS_pisla_Ugody_pro_asociaciju  
3. Центр досліджень соціальних комунікацій НБУ [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=583:silske-
gospodarstvo&catid=8&Itemid=350 
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ВПЛИВ КОНТРАБАНДИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
 

“Нові корупційні можливості  – одна з дедалі більших проблем у сфері економічних і політичних 
перетворень. Вони можуть звести нанівець перспективні реформи, зменшуючи їхню законність і справед-
ливість. Корумпована податкова та митна системи, що створюють сприятливе середовище для деяких груп та 
окремих осіб та ігнорують інших, можуть зруйнувати спроби поставити країну на тверду фінансову основу і 
дискредитувати реформу” – ця теза професора Єльського університету С. Роуз-Екерман доволі актуальна для 
нашої країни [1]. 

Хоча тіньовий сектор в економічній діяльності існує в усіх країнах світу, його масштаби істотно 
різняться. За оцінками експертів, рівень тіньової економіки має суттєві відмінності, що пов’язано з 
різноманітними факторами, які її спричиняють, формами, станом контролю та іншими умовами. Так, фахівці 
зазначають, що цей рівень у розвинутих країнах становить 17 % обсягу ВВП, у країнах із перехідною 
економікою – понад 20 % і в країнах, що розвиваються, – більше 40 % [2]. 

Орієнтовні обсяги міжнародного товарообігу, пов’язаного з порушенням правових норм (контрабанда, 
торгівля “піратськими” товарами), перевищують 20 % світового валового продукту; нелегальна міграція 
становить понад 50 % загальної кількості мігрантів сучасного світового господарства, частка тіньової 
економіки сягає 5–10 % світового ВВП. Проте в Україні вона набула величезних масштабів, у зв’язку з чим 
наша держава вважається однією з найкорумпованіших у світі [3]. 

Проблема контрабанди в Україні набула значної актуальності і боротьба з цим негативним явищем є 
одним із першочергових завдань держави у справі захисту її економічних інтересів[2]. 

Митний кодекс України та ст. 201 Кримінального кодексу України визначають контрабанду як переміщення 
товарів, валюти, цінностей та інших предметів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, 
вчинене у великих розмірах або групою осіб, які організувалися для заняття контрабандою, а також незаконне 
переміщення історичних і культурних цінностей, наркотичних засобів, отруйних речовин, зброї.  

Контрабанда тісно пов’язана з фінансово-кредитною системою в державі, зовнішньоекономічною 
діяльністю, паливно-енергетичною сферою, сферою оподаткування та легального підприємництва, приватиза-
ції, інвестицій. Значна частина експортно-імпортних товаропотоків в Україні має контрабандне походження, що 
негативно впливає на стан розвитку вітчизняної економіки, дестабілізує внутрішній ринок та є основою для 
вчинення корупційних дій в державних та місцевих органах влади. Збитків зазнають інтереси вітчизняного 
товаровиробника [4]. 

Це дає підстави стверджувати, що контрабанду слід вважати однією з найнебезпечніших загроз 
національній безпеці України на сучасному етапі. Ця загроза посилюється й за рахунок зовнішніх чинників, 
зокрема політики транснаціональних корпорацій та злочинних організацій, спрямованій на використання 
кримінальних схем у зовнішньоекономічній діяльності, через що більшість фінансових потоків перебуває поза 
оподаткуванням, розширюється тіньовий сектор економіки [4]. 

На даний момент в жодному відомстві немає точних даних про розміри контрабанди в Україні. Це лише 
мала частина всього нелегального потоку, який не тільки не знизився, але й продовжує зростати. В тому числі і 
за рахунок зростання контрабанди через неконтрольовані Україною території Донецької і Луганської областей.  

І нинішній, і всі попередні уряди декларували бажання боротися з контрабандою. Однак ні раніше, ні зараз 
особливих успіхів досягти не вдалося. Контрабандний потік з України бурштину, металу, лісу, сигарет, спирту 
менше не стає. А в Україну нелегально завозиться значна частина електроніки, палива і нафтопродуктів. 

За даними ДФС, протягом 2017 року розкрита схема митного оформлення синтетичних масел під 
виглядом мінеральних. Також був виявлений канал незаконного переміщення транзитних вантажів із товарами 
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«тканина» (тюль, вишивка, штори). З’ясувалося, що товар був контрафактним. Також в Україну активно везуть 
легкові автомобілі з іноземною реєстрацією, здобуті на території Євросоюзу шахрайським шляхом. Кількість 
виявлених на митницях наркотиків і психотропних засобів за два роки практично не змінилася. А випадки 
незаконного переміщення через кордон зброї та боєприпасів зросла з 368 випадків до 467. 

Отже, факти засвідчують, що в Україні домінує ввезення товару з-за кордону, тобто українські внутрішні 
ринки постійно відчувають тиск західних товаровиробників. Вітчизняні товаровиробники перебувають у 
невигідних умовах, що створює реальну загрозу для економічної безпеки держави. Саме тому потрібно 
впровадити нові пріоритети митної політики. Насамперед необхідно модифікувати систему митного 
оподаткування для мінімізації таких явищ, як контрабанда та порушення митних правил. Саме тоді буде 
досягнуто належного рівня економічної безпеки країни, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню рівня 
національної безпеки в цілому. 
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АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВОМ 

  
Оскільки на сьогодні українське підприємництво є експортноорієнтованим, а державна політика 

спрямована на активізацію зовнішньоекономічної діяльності підприємств, на зниження бар'єрів входження на 
світові ринки, а також набуття членства в міжнародних організаціях, аналіз ризиків при здійсненні експортних 
операцій стає необхідністю. 

Варто зауважити, що з боку кожного підприємства, експортна діяльність є важливою і невід’ємною 
складовою його господарської активності. Адже для розширення ринків збуту, збільшення обсягів виробництва 
та підвищення якості продукції здійснення таких операцій стає вагомою передумовою. В свою чергу і для 
національної економіки зростання обсягів експортних поставок суб’єктів господарювання сприяє підтримці 
позитивного балансу зовнішньої торгівлі, необхідного для забезпечення стабільності валютного курсу, повного 
та своєчасного фінансування імпортних закупівель тощо. 

Виокремемо, що Григор’єва М. І. та Кобржицький В. В., визначають ризики в контексті зовнішньо-
економічної діяльності як умови, що можуть викликати чи сприяти прояву причин нездіи снення 
зовнішньоекономічної угоди підприємства [1]. 

Слід зазначити, що до загальних причин виникнення ризиків ЗЕД належать: постійна нестабільність 
економічних процесів у країнах світового співтовариства, в деякій мірі недостатня кількість інформаціі  про 
стан економіки країн світу, відсутність чітких цілей діяльності підприємства-експортера [1]. Чимало ризиків 
зовнішньоекономічної діяльності пов’язані з недостатнім рівнем фінансового забезпечення підприємств, тому 
процеси інвестування є важливою складовою подальшого розвитку підприємств - учасників зовнішньоеко-
номічной діяльності. Найбільш не прогнозованими ризиками є ті, які містять політичний чинник ризику [2]. 

В загальному оцінка ризику при здійсненні експортних операцій підприємством являє собою сукупність 
процедур аналізу ризику та будується на загальному вивченні економічної діяльності підприємства і 
середовища його функціонування, аналізі зовнішніх і внутрішніх факторів ризику. Від того, наскільки 
об’єктивно та всебічно виконана оцінка залежить можливість отримання суб’єктами експортної діяльності в 
кінцевому результаті прибутків чи збитків. 

Вітлінський В.В. вважає, що оцінювання є кількісним описом виявлених ризиків, у результаті чого 
визначаються такі їхні характеристики, як ймовірність і розмір можливого збитку. При проведенні оцінювання 
ризику потрібно сформувати перелік сценаріїв розвитку несприятливих ситуацій, і для різних ризиків 
побудувати функції розподілу ймовірності настання залежності від його розміру [3]. 

У практичній діяльності підприємств основними є якісна та кількісна оцінка ризику. За допомогою 
якісних методів оцінки ризиків здійснюється виявлення зовнішньоекономічних ризиків, властивих реалізації 
передбачуваного рішення. На основі такої оцінки можливе формування цілей, завдань і критеріїв підприємства 
[4]. Кількісні методи оцінки ризиків, їх застосування базується на основі даних, отриманих при якісній оцінці. 
При кількісному аналізі ризику необхідно визначити розмір (ступінь) як окремих ризиків, так і ризику проекту 
в цілому. Такий аналіз також полягає у наданні суб’єктам експортної діяльності необхідних даних для 
ефективного прийняття рішень щодо доцільності участі в операції та передбачити заходи запобігання 
можливих фінансових втрат. 
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Як якісний, так і кількісний аналізи здійснюються на основі певних методів, які мають як переваги, так і 
недоліки. До методів якісного аналізу можна віднести наступні: методи, що базуються на аналізі наявної 
інформації; методи збору нової інформації; методи моделювання діяльності організації; евристичні методи 
якісного аналізу. До методів кількісного аналізу відносять: метод аналогій; метод аналізу чутливості; 
нормативний метод; метод експертних оцінок; метод фінансової стійкості; метод побудови дерева рішень; 
аналітичний та статистичний методи [4, 5]. 

Отже, аналіз та оцінка при здійсненні експортних операцій підприємством є одним із найважливіших етапів 
провадження ЗЕД, адже вивчення природи, джерел, розмірів і наслідків ризиків необхідне для прийняття найефек-
тивніших управлінських рішень на підприємстві. Особливо виникає необхідність оцінки ризику для запобігання 
досягнення підприємством межі банкрутства, в критичних ситуаціях, при жорстких обмеженнях фінансових ресурсів. 
Тому оцінений ризик допомагає уникнути нових втрат, або принаймні зменшити їх. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ  

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

На підприємствах, що приймають активну участь у ЗЕД, зовнішньоекономічний апарат в даний час існує 
в основному в двох формах: 1) відділу зовнішньоекономічних зв'язків (ВЗЕЗ) в рамках діючого апарату 
управління; 2) зовнішньоторгової фірми (ЗТФ) [4]. 

Відділ зовнішньоекономічних зв'язків (ВЗЕЗ) не являється самостійним структурним підрозділом 
підприємства. Він являє собою частину апарату управління. Його головне завдання полягає в управлінні ЗЕД як 
елементом єдиної цілісної системи управління. Головними завданнями ВЗЕЗ підприємства можуть бути) [4]: 

1. Розроблення стратегії ЗЕД підприємства. 
2. Прискорення соціально-економічного розвитку з метою розвитку ЗЕД. 
3. Управління експортним потенціалом підприємства. 
4. Виконання договорів із зарубіжними партнерами. 
5. Маркетингове дослідження іноземних ринків, збір і накопичення відповідної інформації. 
6. Організація експортно-імпортних операцій, забезпечення їх ефективності. 
7. Організація протокольних заходів тощо.  
Відповідно до завдань визначаються функції ВЗЕЗ і формується оргструктура управління. ВЗЕЗ зазвичай 

очолює начальник відділу. Відділ складається із ланок (груп, секторів, бюро і спеціалістів) [4, С.142]. 
Основними завданнями ЗТФ, як правило, є: 
1. Планування, організація і регулювання зовнішньоторгових угод. 
2. Збільшення об'єму експорту і вдосконалення його структури. 
3. Підвищення ефективності імпортних закупок у відповідності до стратегії підприємства. 
4. Підвищення конкурентоздатності продукції закордоном, сприяння покращенню її якості. 
5. Вивчення коньюктури товарних світових ринків і виявлення критеріїв та вимог, які ставляться до 

конкурентоздатності товарів. 
6. Вивчення діяльності конкурентів, їх сильних і слабких сторін. 
7. Організація післяпродажного обслуговування за кордоном. 
8. Вироблення рекламних заходів з метою розширення експорту. 
9. Забезпечення правового захисту зовнішньоекономічних інтересів підприємства. 
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10. Участь з іншими підрозділами в організації транспортування і збереження продукції. 
11. Участь в купівлі-продажу патентів і ліцензій, "ноу-хау". 
12. Участь в здійсненні протокольних заходів тощо [4, С.78]. 
Основними функціональними підрозділами ЗТФ являється маркетингова і оперативно-комерційна 

служба. Також створюються служби, що забезпечують обслуговування ЗЕД фірми: планово-економічних 
розрахунків, валютно-фінансових операцій, обліку і звітності, юридичних та інженерно-технічних питань [3]. 

Управлінська діяльність, в тому числі ЗЕД,  завжди базується на основних правилах, яких дотримуються 
керівники і спеціалісти апарату управління в процесі прийняття тих або інших рішень. Виходячи на міжнародні 
ринки, кожному підприємству необхідно насамперед вибрати найбільш придатний вид ЗЕД. На початковому 
етапі виходу на міжнародні ринки лише деякі компанії готові витрачати значну частину ресурсів на міжнародні 
операції; фірми можуть просто не мати у своєму розпорядженні коштів, достатніх для швидкого розгортання 
діяльності за кордоном. Як наслідок, такі фірми нарощують свою участь у міжнародному бізнесі поетапно. 

Таким чином, сьогодення представлене сукупністю внутрішніх бізнес-процесів та зовнішніми 
комунікаціям із суб’єктами конкурентного середовища. Особливість полягає в тому, що підприємство 
існує у всіх часових вимірах одночасно: результати сьогоднішніх бізнес-процесів завтра стануть основою 
фінансування діяльності, а сьогоднішні навчання та розвиток є запорукою ефективних комунікацій та 
бізнес-процесів завтра. Усі ключові аспекти діяльності спрямовані на досягнення місії підприємства. 
Такий погляд на підприємство дає йому змогу бути адаптивним, орієнтуватися на постійні зміни та розвиток, 
що може бути застосовано до сфери зовнішньоекономічної діяльності підприємства [4]. 

 
1. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Д. Чампи. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2007. – 288 с.  
2. Мескон М. Основы менеджмента (Management) / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури.– М.: Дело, 1997. – 

704 с. 
3. Кузьмін О.Є. Менеджмент: навч. посіб. для студентів галузей знань “Економіка і підприємництво” 

та “Менеджмент та адміністрування” / О.Є. Кузьмін, Л.С. Ноджак, О.Г. Мельник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту 
“Львівська політехніка”, 2009. – 152 с.  

4. Ноджак Л.С. Інтегрований підхід до менеджменту ЗЕД: сутність та складові елементи / Л.С. Ноджак, 
О.О. Лебедєва. – 2016 - [Електронний ресурс]– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 
portal/natural/VNULP/Menegment/2007_606 /11.pdf. 

 
 

Т. В. Парфенюк 
студ. групи ОП-22 

Науковий керівник – к. е. н., доц.  каф. ММП Л. П. Сай 
 

ІМПОРТО-ОРІЄНТОВАНІ КРАЇНИ І ЇХ МІСЦЕ НА СВІТОВОМУ РИНКУ 
 

В наш час імпорт відіграє досить велику роль в економіці країни. З історії економіки та економічної 
думки ми знаємо, що до імпорту завжди ставилися негативно і розпочали цю «традицію» меркантилісти. Вони 
вважали, що багатство країни залежить від обсягів експортованої продукції, тому потрібно стимулювати 
експорт  і скорочувати кількість імпорту [1]. 

Політика з застосуванням таких принципів дістала назву протекціонізму і до сьогодні зберігає своє 
значення та відверто, або приховано застосовується багатьма країнами світу. Але в деяких випадках обмеження 
імпорту певної продукції просто неможливе. Існує велика кількість товарів чи послуг, які країна не може 
виробляти на власних територіях. В зв’язку з відсутністю ресурсів, чи спеціальних навичок, технологій, 
обладнання. Для цього і існує спеціалізація країн і можливість імпортувати необхідні товари. Деякі держави 
можуть повноцінно розвиватися та забезпечувати своїх громадян всім необхідним тільки за рахунок імпорту. 

До імпорто-орієнтованих країн належать країни, що розвиваються, а це загалом 4/5 усіх країн світу. 
Серед них є як країни з активним платіжним балансом, так і ті в яких імпорт переважає над експортом.  

Ці країни і зокрема їхня інвестиційна політика великою мірою залежать від імпорту з розвинених країн. 
Частка імпорту товарів, що інвестуються, у внутрішніх інвестиціях країн що розвиваються значно перевищують 
таку ж частку в розвинених країнах. Та у більшості випадків таке велике переважання імпорту не є результатом 
неефективної спеціалізації [2].  

Найчастіше причиною цього є дискримінаційний характер торгівельної політики індустріально 
розвинених країн стосовно країн, що розвиваються. Адже для того, щоб покрити свої потреби у імпорті 
країнам, що розвиваються потрібно нарощувати свій експорт, але тут перешкодою стає політика протекціонізму 
з боку розвинених країн, які мають на меті захистити свої ринки від товарів країн, що розвиваються. Через це 
частка таких країн у міжнародній торгівлі, а отже і на світовому ринку  скорочується [3]. 

Країни, що розвиваються, прагнучи захистити свої інтереси, також дедалі частіше застосовують політику 
протекціонізму, як реакцію у відповідь. 

Розглянувши загальне становище країн, що розвиваються, можна прийти до висновку, що їх і надалі 
будуть намагатися витіснити з світового ринку у якості експортерів продукції та товарів. 

Тому, перед ними постає велика дилема: з однієї сторони немає можливості відгороджуватись від всіх за 
допомогою протекціоністських бар’єрів, бо це буде обмежувати можливості володіння досягненнями 
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технологічної та управлінської революції та стимулюючий вплив конкуренції, що існує на міжнародному 
ринку, на параметри виробництва; з іншої – при дотриманні принципів свободи торгівлі виникає ситуація 
«економічного колоніалізму». За такої ситуації для країн, що розвиваються важливою є пересторога про 
неприпустимість розмежування країн в галузі торгівельної політики. 

Але переважання імпорту над експортом в структурі міжнародної торгівлі є не лише негативним 
моментом, існують також і позитивні сторони цієї ситуації. Наприклад, найбільшу частку в імпорті країн 
займають інвестиції. Це свідчить про те, що відбувається модернізація економіки і закладається основа для 
подальшого економічного розвитку. Тобто, залучений капітал використовується для проведення структурної 
перебудови економіки у відповідності до вимог часу, для активізації власного виробництва, а також для 
впровадження у це виробництво нових технологій. 

Тож, зробивши загальний висновок, можемо сказати про те, що імпорто-орієнтованість країни може 
відігравати як позитивну, так і негативну роль, а залежить це від правильності ведення економічної політики. 
Адже існує і досить багато країн, які є індустріально розвиненими, з стійкою економікою та високим рівнем 
життя населення, але в їх торговому балансі переважає саме імпорт. До таких країн належать: Франція, Велика 
Британія, США та ін. 
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ 
 

Міжнародна торгівля - це обмін товарами і послугами між продавцями і покупцями різних країн. Міжнародна 
торгівля складається з двох базових зустрічних потоків: експорту та імпорту. Суб'єктами міжнародної торгівлі вис-
тупають:  безпосередні покупці і продавці товарів і послуг, які можуть бути державами, фізичними та юридичними осо-
бами; торговельні посередники - фірми та установи, котрі сприяють прискоренню реалізації товарів; міжнародні та між-
урядові організації, які формують інституціональне середовище і забезпечують економіко-правове регулювання 
торгівлі. 

У міжнародній практиці застосовуються два основних методи здійснення експортно-імпортних операцій - 
торгівля без посередників та торгівля через посередників. Кожен з методів має свої переваги і недоліки. Безпосереднє 
укладання угоди між продавцем і покупцем дозволяє зекономити на оплаті послуг посередника, знижує ризик втрат від 
його можливої недобросовісності чи некомпетентності. Безпосередні контакти можуть сприяти кращій обізнаності 
продавців товарупро вимоги та вподобання покупців щодо товару, що в свою чергу дає можливість покращити 
характеристики товару. Торговельними посередниками можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи, які на 
комерційний основі здійснюють пошук іноземних партнерів, підготовку документації для підписання угод, кредитно-
фінансове обслуговування, перевезення, зберігання, страхування товару, післяпродажне обслуговування. У практиці 
міжнародної торгівлі виділяють наступні види посередницьких операцій: дилерські, за яких торгова фірма-посередник 
викуповує товар у виробника, здійснює його перепродаж, діючи при цьому від свого імені і за власний рахунок; 
комісійні, за яких торговий посередник продає і купує товари від свого імені, але за рахунок і за дорученням 
поручителя, в угоді з яким обумовлюються технічні і комерційні умови купівлі-продажу та визначаються розміри 
комісійної винагороди; агентські, за яких посередник діє від імені довірителя і за його рахунок; брокерські, за яких 
торгові фірми або окремі особи зводять продавців і покупців, узгоджують їх пропозиції, укладають угоди за рахунок 
довірителя, діючи як від його імені, так і від свого власного. 

Особливе місце серед міжнародних торговельних посередників посідають інституціональні посередники – то-
варні біржі, аукціони та торги (тендери). Міжнародні товарні біржі представляють собою постійно діючі оптові ринки, 
на яких здійснюється купівля-продаж однорідних товарів з чіткими і стійкими якісними характеристиками, що 
відповідають уніфікованій системі стандартизації. За організаційно-правовою формою більшість бірж є акціонерними 
товариствами закритого типу. Реалізація біржових товарів переважно здійснюється без їх доставки на біржу, за 
зразками або стандартним описами. По суті на товарній біржі продаються не товари як такі, а контракти на їх 
постачання. Угоди з реальним товаром складають незначну частку від загального обсягу біржових угод (12%). 
Найпоширенішими біржовими товарами є: автомобілі, рафінована нафта, інтегровані схеми, деталі транспортних 
засобів, комп’ютери, фармацевтичні препарати, золото, сира нафта, телефони, обладнання для мовлення. Міжнародні 
аукціони представляють собою форму публічної купівлі-продажу товарів на основі цінового змагання покупців. 
Предметом аукціонних торгів є товари, що мають виражені індивідуальні властивості - хутро, чай, тютюн, прянощі, 
квіти, скакові коні, антикваріат. Підготовка до аукціонних торгів передбачає формування лотів - однорідних за якістю 
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партій товару, кожній з яких присвоюється номер. Під цим номером лот із зазначенням характеристик товару 
заноситься до каталогу аукціону. 

Історично склалося, що багато аукціонів постійно скликалися в одному і тому ж місці, тому ці місця проведення 
почали називати аукціонними домами. Таким чином найбільшими аукціонними домами є Sotheby’s (Лондон/Нью-
Йорк), Christie’s (Нью-Йорк), Bonhams (США, ПАР, Австралія, Гонконг), Dorotheum (Відень). Міжнародні торги 
(тендери) також є змагальною формою купівлі-продажу товарів, за якої покупці оголошують конкурс для продавців на 
постачання товару з певними техніко-економічними характеристиками. Міжнародні тендери є найбільш поширеним 
способом розміщення замовлень на будівництво об'єктів виробничого і невиробничого призначення, поставку машин і 
обладнання, виконання науково-дослідних та проектних робіт, вони також застосовуються для вибору іноземного 
партнера при створенні спільного підприємства. Найбільш виразними сучасними тенденціями у розвитку міжнародної 
тендерної торгівлі є зростання числа учасників, збільшення кількості торгів на будівництво комплексних об'єктів, на 
нові види машин, обладнання, нові технології, інженерно-консультаційні послуги.  
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ПРИНЦИП «ЄДИНОГО ВІКНА» ЯК ЗАСІБ УСУНЕННЯ  
БЮРОКРАТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 
Бюрократичні принципи притаманні системі державного управління економічними процесами у будь-

якій сучасній країні. У сфері митного контролю бюрократія відіграє як позитивну (захисту) роль, так і 
негативну, що проявляється здебільшого у можливості існування явища корупції. 

З метою запобігання такій загрозливій особливості митного контролю в Україні, на основі зарубіжного 
досвіду  було запроваджено принцип «єдиного вікна». Дане нововведення призначене для  мінімізації контактів 
працівників митниці та громадян, що суттєво скорочує витрати часу і коштів на бюрократичні процедури та 
зменшує імовірність корупційних дій. «Єдине вікно» – це така система організації митного контролю, яка дає 
змогу подавати пакет документів на призначених для перетину кордону товарів або транспортних засобів задля 
проходження митного огляду, в електронному вигляді, забезпечуючи всі види контролю (митний, санітарно-
епідеміологічний, фіто-санітарний, екологічний, радіологічний) завдяки функціонуванню електронного обміну 
даними. Використання принципу «єдиного вікна» сприяє скороченню часу очікування до чотирьох годин, 
розповсюджується на всі митні декларації, забезпечує інформацією про перелік і зміст документів, які необ-
хідно підготувати заздалегідь, прискорює ухвалення рішень та зменшує кількість необхідних документів [1]. 

Позитивним моментом є те, що система може автоматично скеровувати запити до відповідного 
державного органу задля отримання дозволу, за умови того, що товар, зазначений у митній декларації, підлягає 
контролю, проте ця функція наразі не працює належним чином. На даний час митниця не має права вимагати 
від підприємця дозвільні документи в паперовому вигляді, якщо ця інформація є в "єдиному вікні". Це 
стосується як експортних, так й імпортних операцій [2] 

Таким чином, замість морально застарілого проставляння печаток і штампів у необхідних документах 
роблять електронні відмітки у відповідній базі даних. Це, як вже зазначалося, полегшує митні процедури та 
зменшує час для їх проведення, а також мінімізує зловживання з боку посадовців. 

 
Кількість Митних декларацій, оформлених за принципом “єдиного вікна”, за період  

з   01 лютого по 10 червня 2018 р. [3] 

 при імпорті – 243,9 тис. (79,4%) – лідерами є Полтавська митниця ДФС (100,0%), Чернівецька митниця ДФС 
(98,6%) та Житомирська митниця ДФС (97,3%). 
при експорті - 148,7 тис. (87,4%) – лідерами є Луганська митниця ДФС (100,0%), Полтавська митниця ДФС 
(100,0%), Вінницька митниця ДФС (99,1%). 
при транзиті - 8,8 тис. (19,0%) – лідерами є Київська міська митниця ДФС (78,9%), Харківська митниця ДФС 
(68,6%), Луганська митниця ДФС (50,0%). 

 
Загалом, за цей період 76,7% (401,5 тис.) митних декларацій було оформлено за принципом “єдиного 

вікна” митних декларацій  [3]. 
Однак, попри всі позитивні результати створення «єдиного вікна», проблема корупції в Україні 

ймовірно вирішена не буде. Не реорганізована кількість процедур, які необхідно пройти для отримання 
дозвільних документів на ввезення/вивезення товарів, може призвести до того, що корупційні схеми не 
зникнуть, а зосередяться в руках однієї-двох осіб, які видаватимуть дозволи. 

Таким чином, по-перше, доцільно провести дерегуляцію та  максимальне спрощення митного 
контролю, а також  істотно скоротити кількість контрольних процедур,що проводяться на митниці. По-друге, 
реформування митної сфери потребує оновлення та перезавантаження кадрових  ресурсів в митних органах, в 
тому числі з використанням досвіду реформування поліції та закордонної практики. 

 
1. Міфи і реальність "єдиного вікна" на митниці – Електронний ресурс – Режим доступу : 

https://www.dw.com/uk 
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2. Чи зменшить "єдине вікно" корупцію на митниці –Режим доступу : https://biz.nv.ua/ukr/experts/gavrysh/chi-
zmenshit-jedine-vikno-koruptsiju-na-mitnitsi-2498066.html  

3. Статистика застосування "Єдиного вікна" на митниці (2018) – Електронний ресурс – Режим доступу: 
https://www.minfin.gov.ua/news/view/statystyka-zastosuvannia-iedynoho-vikna-na-mytnytsi---?category=derzhavna-fiskalna-
sluzhba-ukraini-organi&subcategory=mitnicja 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ УКРАЇНИ 
 

У структурі зовнішньої торгівлі України, починаючи з перших років її незалежності, торгівля послугами 
посідала важливе місце, забезпечуючи реалізацію її сприятливого геоекономічного розташування.  

Послуги займають істотну частку в структурі світової торгівлі, в Україні ж спостерігається протилежна 
ситуація. За даними Держкомстату, станом на 2016 рік на експорт товарів в Україні припадало 79%, а послуги 
займали 21%. Частка експорту українських послуг у 2017 році становила 0,2% світового експорту і 0,1% 
світового імпорту. Коефіцієнт покриття експортом імпорту у 2017 році склав 1,96, тоді як у 2015 році цей 
показник дорівнював 1,76 [1]. 

Сьогодні вартісний обсяг експорту за всіма видами послуг сягає 5,3 млрд. дол., що становить близько 
18% сукупного обсягу експорту. Обсяг імпорту послуг у вартісному вираженні дорівнює 2,5 млрд. дол., а це 
8,96% всього обсягу імпорту. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами у першому півріччі 2018 року є 
позитивним і дорівнює 2,8 млрд. дол. [2]. 

Протягом останніх років основні позиції структури експорту послуг залишились майже незмінними. У 
2017 році серед послуг, що були надані Україною, значну частку від загального обсягу експорту традиційно 
займали транспортні послуги (54,7%). На експорт послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні 
послуги припадало 16,4%, послуги з переробки матеріальних ресурсів – 13,3%, ділові послуги – 8,6% [2]. 

 Обсяг експорту збільшився здебільшого за рахунок наданих послуг Російській Федерації (за рахунок 
зростання послуг трубопровідного транспорту), США (комп’ютерних послуг, повітряного транспорту) та 
Великій Британії (повітряного транспорту, залізничного, інформаційних послуг) [3]. 

У структурі імпорту послуг переважали транспортні послуги (22,2%), державні та урядові послуги 
(19,3%), ділові (15,1%), повʼ язані з подорожами (14,5%), повʼ язані з фінансовою діяльністю (7,8%), послуги у 
сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (7,7%) [2]. 

Найактивніше здійснювали операції з експорту-імпорту послуг підприємства м. Києва, Одеської, 
Львівської, Миколаївської, Київської, Дніпропетровської, Харківської та Донецької областей [2]. 

Українська ІТ-індустрія тільки за перше півріччя 2018 року, за даними НБУ, принесла вітчизняній 
економіці 1,5 млрд. дол. експортної виручки. Це на 29% більше минулорічних показників. При цьому кількість 
зайнятих у галузі зросла на 30 тис. осіб. В цілому, український ринок ІТ-послуг демонструє стабільно високі 
темпи росту: за результатами 2017 року обсяг виручки становить 3,6 млрд. дол., а кількість ІТ-спеціалістів 
склала понад 120 тис. осіб із середнім рівнем оплати праці у 1,8-2 тис. дол. на місяць [4]. 

Освітні послуги в Україні характеризуються конкурентними перевагами. Для країни характерний 
високий коефіцієнт покриття населення вищою освітою. Споживчі витрати населення на освіту становили 1,3% 
усіх витрат у фактичних цінах станом на 2016 рік [1]. 

За останні роки значно зросла кількість студентів, які виїжджають на навчання за кордон. Понад 50 тис. 
студентів з України навчаються в одній тільки Польщі, і з кожним роком цей показник стрімко зростає. За даними 
Державної міграційної служби України, у 2016 році виїхала за кордон 13621 особа, а повернулися лише 1958 осіб. Це 
негативно впливає на якість освіти, оскільки за кордон виїжджають висококваліфіковані трудові  ресурси [2]. 

Таким чином, варто підсумувати, що торгівля послугами України має стійку тенденцію до зростання не 
тільки в абсолютному вимірі, а й у відносних показниках. Проте важливим залишається питання подальшого 
співробітництва України та країн ЄС у сфері послуг, особливо щодо розвитку туризму, транспортних та 
фінансових послуг, що за обсягами в загальному зовнішньоторговельному обороті займають лідируючі місця. 
 

1. Мельник Т. М. Зовнішня торгівля послугами у контексті постіндустріального розвитку України// 
Економіка України. – 2018. – № 9. – С. 26–36. 

2. Особливості зовнішньої торгівлі послугами України з країнами Європейського Союзу [Електронний 
ресурс ] – Режим доступу:  https://integrationconference2011.wordpress.com/2011/07/11/hello-world/.  

3. Щербатенко О. Чемоданний настрій. Якими є реальні   масштаби української еміграції // Економічна 
правда. – 2017. – 23 січня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://www.epravda.com.ua/publications/2017/01/23/618436/. 

4. Експорт комп’ютерних послуг зріс на 29% за 2018 рік  [Електронний ресурс ] – Режим доступу:  
https://dou.ua/forums/topic/25173/. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПАРАЛЕЛЬНОГО «СІРОГО» ІМПОРТУ  
 
Під паралельним імпортом слід розуміти ввезення без дозволу правовласника оригінальної (непідробленої) 

продукції в ту чи іншу країну, яка була правомірно введена у цивільний обіг та містить об’єкти права інтелектуальної 
власності, охоронювані у країні імпорту. Товари паралельного імпорту називають товарами «сірого ринку», бо вони 
реалізовуються поза офіційними каналами розповсюдження товарів правовласника обєкта інтелектуальної власності. 
Особливістю паралельного «сірого»  імпорту є реалізація контрафактних товарів. Контрафактні товари — товари, що 
містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї 
території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону. Ввезення 
контрафактних товарів в першу чергу порушує права власників обєктів промислової власності, а також авторських і 
суміжних прав, і може загрожувати життю і здоров’ю споживачів. Сірий імпорт є характерним для країн з перехідною 
економікою, коли низький рівень виробництва і якості вітчизняних товарів,  економічна нестабільність, інфляційні 
процеси стимулюють завезення контрафактних товарів [1]. Обєктами паралельного імпорту в Україні є, насамперед, 
побутова техніка, електроніка, ліки, запчастини, побутова хімія, продукти харчування, одяг і аксесуари. Субєктами 
сірого імпорту є: інтернет-магазини, супермаркети, розрібні ринки, які імпортують товари в обхід юридично 
оформлених  правовласником дистриб’юторських каналів. Особливо привабливою для сірих імпортерів є закупівля 
товарів: на відкритих ринках, де не завжди продається сертифікована продукція, хоча за низькими цінами; у яких 
закінчується строком придатності; в ході промоакцій, які передбачають знижки з ціни; в умовах сезонних розпродажів; 
в країнах з відносно більш низькими цінами. 

Різниця між товаром, який завезений за допомогою офіційного представника та товаром сірого імпорту 
полягає в: нижчій ціні на товар, відсутності гарантійних зобов’язаннь виробника або післягарантійної 
підтримки, відсутності адаптації до умов місцевого ринку, несумісності виробів (наприклад, телефонів) та 
аксесуарів до них через національні експлуатаційні особливості.  Якість і оригінальність імпортованих товарів 
від цих характеристики не залежать, але можуть додати негативу до репутації виробника-правовласника. 

Дослідження, проведені в Європі, показали, що обсяг паралельного імпорту безпосередньо пов’язаний з 
величезним розривом цін на ідентичні продукти. Цінові розриви зазвичай є результатом таких причин, як валютні 
коливання, різниця в ціновому регулюванні. В свою чергу різниця в ціні залежить від категорії продукту. Вона є 
середньою для одягу, взуття, шкіри, музичних записів, але значною для автомобілів, косметики, парфумерії, 
побутової електроніки.  Відповідно, частка паралельного імпорту становить 2 % для ліків, що відпускаються за 
рецептом, 5 % для взуття і товарів зі шкіри, 5-10% а іноді 20 % для звукозаписів, близько 5 % для автомобілів і 
споживчої електроніки, 5-10 % для одягу та близько 13 % для косметики та парфумерії [2].  

У питанні сірого імпорту країни світу поділилися на 2 табори: ті, хто виступають за, та ті, хто проти 
паралельного імпорту. Так, в США паралельний імпорт узаконено й на полицях магазинів можна знайти й «легально» 
завезені товари, й так званий паралельний імпорт на якому, з метою захисту прав інтелектуальної власності, 
здійснюється маркування товару щодо його походження. А саме «сірий імпорт» (grey imports). Тобто, покупець може 
обрати одну з двох опцій: придбати «офіційний» товар, на який розповсюджується офіційна гарантія від виробника, але 
за вищою ціною, або ж відмовитись від подальшого гарантійного обслуговування товару, але придбати його за меншу 
ціну. Подібна ситуація має місце й у країнах Євросоюзу. Паралельний імпорт офіційно заборонений у Російській 
Федерації, втім, розповсюджується така заборона лише на товари, що ввезені із комерційною метою, а не для власного 
споживання [3]. Отже, у країнах які характеризуються не тільки економічною, але й правовою стабільністю і чіткістю 
законодавства в сфері захисту інтелектуальної власності, паралельний імпорт не заборонено.  

В Україні ж  найкращим законним захистом прав правовласників від паралельного (сірого) імпорту, на 
сьогоднішній день, є реєстрація своїх прав у Митному реєстрі прав інтелектуальної власності. Затримавши 
партію сірого імпорту, митниця інформує правовласника, і той може стати ініціатором порушення 
адміністративного або навіть кримінальної справи проти сірого імпортера [3]. Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 
16 закону Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», власник може забороняти продаж 
товару і після введення його в цивільний оборот, якщо є вагомі  підстави  забороняти  таке використання, 
зокрема у разі зміни або погіршення стану товару 

Отже, для України сірий імпорт є наслідком негативних процесів в економіці, а їх мінімізація, відпо-
відно, зменшить його обсяг. Сьогодні, паралельний імпорт покриває дефіцит вітчизняного ринку, даючи 
можливість у громадянам купувати оригінальні імпортні товари по нижчих цінах, ніж у офіційних 
дистрибюторів. В свою чергу, на державному рівні варто законодавчо забезпечити відповідність сірого імпорту 
умовам безпечності і якості, та захист прав власників обєктів інтелектуальної власності, втілених у ньому. 

 
1.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pressreader.com/ukraine/yurydychna-

gazeta/20170228/281861528282536.  
2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jak.magey.com.ua/articles/sirij-abo-paralelnij-import-ce-

ne-sankcionovani.html .  
3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.vkp.ua/ua/publications/articles/zaschita_prav_intellektualnoy_sobstvennosti_na_tamozhne// 
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МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ЗБРОЄЮ ТА УЧАСТЬ У НІЙ УКРАЇНИ 
 

Темпи зростання обсягів торгівлі зброєю в сучасному світі дуже значні. Так, за оцінками експертів, якщо 
сукупний вартісний продаж озброєння у світі оцінювався у 1964 р. сумою близько 4 млрд. доларів США, то у 
1987 р. цей показник складав вже 82,4 млрд. І в даний час, незважаючи на закінчення холодної війни, торгівля 
зброєю не припинилася, і навпаки, спостерігається у кінці ХХ-го та у ХХІ-му столітті воєнні загострення в 
країнах Європи (україно-російський, балканський, молдовсько-російський збройні конфлікти), Азії (Афга-
ністан, Ємен, Ірак, Кувейт, Сирія тощо), Африки (Демократична республіка Конго, Нігерія, Пд. Судан, Сомалі 
та інші). За даними Американського Центру всеохоплюючого миру (CSP),  на початку 2017 р. у світі 
відбувалося 36 війн, безпосередню участь у яких брали 28 держав. При цьому, 13 країн мають затягнуті 
конфлікти, що тривають понад 10 років [1].  

Зрозуміло, що основними напрямками постачання озброєння є країни, де спостерігається найбільш 
нестабільна політична та економічна ситуація. Так, за даними Jane's Defence Budgets Report, у 2016 р. військові 
витрати всіх держав становили 1,57 трлн. дол. США – це найбільша сума з часів розпаду Радянського Союзу і 
закінчення першої холодної війни. Експерти Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем 
миру (SIPRI) встановили, що обсяг світового ринку озброєнь у 2012–2016 р. порівняно з попереднім періодом у 
п’ять років зріс на 8,4%. При цьому, за кордоном купували зброю і товари військового призначення 155 країн. 
На п'ять з них (Індія, Саудівська Аравія, ОАЕ, Китай і Алжир) припадає 34% всього обсягу. Останніми роками 
особливо багато зброї стали закупляти на Близькому Сході, у Східній Європі та Азії. За різними оцінками, 
понад 10% всього товарообігу зброї припадає на нелегальний або «напівлегальний» ринок [2]. 

Основними експортерами озброєнь під час холодної війни були США та СРСР. Їх поставки становили 
від 50 до 75 % всього ринку озброєнь. Після закінчення холодної війни у міжнародній торгівлі зброєю, 
принаймні легальній, домінують США. Так, за офіційними американськими джерелами, на початку 1990-х рр. 
їм належало більше 40 % експорту озброєнь. І хоча наприкінці 1990-х - початку 2000-х рр. Росія активізувалася 
в поставках озброєнь, США продовжують лідирувати на цьому ринку. До світових лідерів відносяться 
Німеччина, Італія, Китай і Велика Британія. За даними SIPRI, Україна входить в десятку найбільших 
експортерів зброї у світі, з обсягом у 750 млн. дол. США (2016 р.) [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Географічна структура світового експорту зброї у 2016 р., %[4] 
 
Більшість регіонів світу для України є потенційними ринками збуту озброєнь. Серед них: країни 

Близького та Середнього Сходу, Північної Африки, Південно-Східної Азії та Латинської Америки. У 2014 р. 
наша держава припинила експорт зброї, військової техніки та комплектуючих у Російську Федерацію. Водночас 
припускаємо значну частку України у міжнародній нелегальній торгівлі зброєю. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ -ЕКСПОРТЕРАМИ 
 
В умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності для вітчизняних підприємств постає проблема 

пошуку ефективних шляхів збуту своєї  продукції. Одним із способів збільшення обсягів експорту продукції є її 
рекламуваня. 

Реклама — це довільна платна форма неперсональної презентації та просування ідей, товарів, послуг  на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. Обираючи ті або інші засоби розповсюдження рекламних звернень на 
зовнішніх ринках, підприємства зазвичай віддають перевагу: телебаченню, радіо, газетам, журналам,кіно, зов-
нішній рекламі тощо[2]. Рекламну є могутнім рушієм економічного зростання і ефективним засобом форму-
вання попиту. Вона сприяє перерозподілу ринку між конкурентами, збільшує спільну місткість ринку різних то-
варів та створює нові ринки. Таким чином, реклама — одна із комунікативних форм. Її функціональне призна-
чення — познайомити широку аудиторію споживачів з ідеями, якістю товарів та послуг з метою їхньої пропа-
ганди та розширення збуту. 

Основними завданнями реклами є: 
• створення і підтримання високого рівня популярності ідей, товарів, послуг тощо; 
• підвищення іміджу підприємства та його продукції; 
• підтримання належної уваги та зацікавленості споживачів, їхнього бажання діяти з метою придбання 

продукції. 
Здійснюючи рекламну діяльність на зовнішніх ринках, підприємства стикаються з цілою низкою проблем, 

вирішення яких можуть бути знайдені завдяки залученню висококваліфікованих фахівців, як правило, відсутніх у 
штаті рекламодавців. До таких фахівців, зокрема, можуть відноситися перекладачі, фотографи, кліпмейкери, 
дизайнери, укладачі рекламних звернень для зовнішніх ринків. Якщо підприємство здійснює міжнародну рекламу 
стандартизованого товару і при цьому дотримується стандартизації рекламної діяльності, то йому доцільно 
звернутися до послуг міжнародного рекламного агентства. Послугами такого агентства слід скористатися і тоді, коли 
підприємство працює в декількох країнах, а його цільова аудиторія містить достатньо великі сегменти. При 
незначних цільових сегментах перевагу необхідно надавати послугам місцевих рекламних агентств. 

Одночасно з розробкою рекламних повідомлень слід ухвалити рішення про вибір найбільш прийнятних 
засобів їх розповсюдження, а також виявити конкретних носіїв інформації, за допомогою яких рекламні 
повідомлення будуть доведені до цільових аудиторій. Обираючи засоби розповсюдження рекламних повідом-
лень, слід враховувати: 

• стан цільового ринку, що включає демографічні, психологічні і соціально-культурні характеристики 
споживачів; 

• відмінності цілей рекламної діяльності в окремих країнах; 
• різну ефективність засобів розповсюдження рекламних звернень в кожній з країн. 
Рекламна кампанія - цілеспрямована система ретельно спланованих заходів з реклами та просування на 

ринок певного товару. Зарубіжний і вітчизняний досвід у сфері реклами показує, що комплексне і послідовне 
проведення рекламних заходів, розроблених з урахуванням маркетингової стратегії, дає значно більший ефект, 
ніж окремі, не пов'язані між собою загальною метою і відокремлені в часі. Ефективність рекламних кампаній 
досягається також за рахунок широкого використання масових засобів реклами, одні з яких доповнюють і 
підсилюють дію інших. Заходи в рекламній кампанії повинні мати одну форму, одну «гамму кольорів» і, 
зрештою, складати разом єдине ціле. Відомий рекламіст Д. Огілві сформулював теорію про те, що кожна рекла-
ма повинна розглядатися з погляду того, як вона створює комплекс символів, яким є «імідж» товарів. Конст-
руювання образу (імідж-білдінг) - один з найефективніших прийомів сучасної реклами. Якщо промисловці 
націлять свою рекламу на створення найбільш сприятливого іміджу з більш різко позначеною індивідуальністю 
для своїх товарів, то отримають велику частину ринку і найбільші прибутки. 

У даний час, на думку західних фахівців, конкуренція товарів переросла в конкуренцію «брендів». Брендинг 
можна розглядати як один із синтетичних засобів системи маркетингових комунікацій, що включає деякі елементи всіх 
основних засобів системи МК: реклами, паблік рілейшнз, директ-маркетингу і сейлз-промоушн [1]. 

Під час проведення рекламних кампаній конкретизація окремих заходів залежить, перш за все, від маркетингової 
стратегії, ринкової частки підприємства, сегмента ринку (впровадження в незайняту конкурентами «нішу», утримання 
захоплених раніше ринкових позицій і тощо), враховується також  поточний  стан  та  перспективи  розвитку  
маркетингової інфраструктури, включаючи трудові та матеріальні ресурси, технічний рівень комунікацій та засобів 
передачі інформації, традиційну культуру рекламно-інформаційної та маркетингової діяльності. 

Успіх рекламної кампанії визначається впливом комплексу факторів, названих в теорії реклами 
комплексом «п’ять Р»: 

• люди (people) — кадри, які формують і формулюють цілі, ідеї, а також які  проводять рекламну 
кампанію, від яких в першу чергу залежить її ефективність; 

• товари (product) — споживчі якості, особливості та асортимент товару, можливості його технічного 
обслуговування тощо; 
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• ціна (price) — ринкова вартість товару, платіжні умови продажу, транспортні умови; 
• стимулювання збуту (promotion) — вибір місця продажу, каналів реалізації, спосіб доставки, 

наявність товарного знаку, упаковки, використання заходів, які сприяють збуту, реклама; 
• місце (place) — географічні та фізичні особливості місць продаж . 
Різноманіття видів рекламних кампаній підприємства визначає складність та багатосторонність вимог до 

їхньої організації та управління. Умовою високої ефективності рекламної кампанії є виконання таких вимог: 
• підготовка та проведення кампанії повинна здійснюватися на основі детальних попередніх 

досліджень з урахуванням динамічного характеру ринкової ситуації; 
• рекламна продукція створена обґрунтовано, тобто така, яка запам’ятовується і повинна належним 

чином впливати на попередньо вибрану споживацьку аудиторію; 
• напрямок рекламної кампанії повинен бути забезпечений достатньо широкою за обсягом і кількістю 

публікацій в засобах поширення реклами, які є найбільш доцільними для вирішення поставлених завдань і 
найбільшою мірою враховують специфіку рекламної аудиторії; 

• заходи рекламної кампанії, які здійснюються в різних місцях та на різних рівнях збутової діяльності, 
повинні бути належним чином скоординовані. Цей комплекс вимог виникає незалежно від сфери  використання 
та споживчих характеристик товару (товар масового попиту або промислового призначення). 

Завдання маркетингової діяльності на підприємстві полягає в інтеграції підрозділів підприємства та 
управлінських дій на всіх етапах виробництва та реалізації продукції. Реклама в цій системі встановлює 
зворотний зв’язок із споживацькою аудиторією, дозволяє не лише переборювати опір ринку впровадженню 
товару та давати про нього відповідним чином підготовлену та оброблену інформацію, але і вловлювати  
сигнали ринку, оперативно та адекватно реагувати на них. Таким чином, у процесі розробки та реалізації 
рекламних  кампаній забезпечується пристосування товару до вимог навколишнього ринкового середовища [3]. 

 
1. Розробка рекламної кампанії [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://yak.vlynko.com/?p=509 
2. Вікіпедія [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%

D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F 
3. Навчальні підручники онлайн [Електронний ресурс]. Режим доступу:  

https://pidruchniki.com/1247101352398/marketing/yaki_isnuyut_osoblivosti_rozrobki_reklamnogo_povidomlennya 
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НАСЛІДКИ  ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 

  
 У сучасному світі розвиток національних економік відбувається у руслі глобалізації, суть якої полягає в 

об’єднанні  економічних потужностей, обміні інформацією та підходами щодо ведення бізнесу,  а також в 
інтенсифікації політичного та культурного співробітництва. Вчені економісти та політологи зазначають, що наслідки 
цих  процесів  є суперечливими і як для світового господарства в цілому, так і для економік різних країн світу. Крім 
цього, варто наголосити на тому, що ефекти глобалізації варіюються для різних регіонів, оскільки рівень розвитку 
національних економік є  диференційованим. Україну можна охарактеризувати як країну з перехідним типом 
економіки, недостатньо розвиненою у порівнянні не лише з країнами-лідерами і й з колишніми партнерами по 
соціалістичному табору, більшість з яких вже стали членами Європейського Союзу. Саме тому, на даному етапі 
розвитку вітчизняної економіки  переважають, на думку вчених, негативні наслідки глобальних трансформацій [1]. 

Одним з умовно негативних аспектів глобалізації для вітчизняного ринку можна вважати експансію 
ТНК, в тому числі, у фінансовому секторі, що призводить або до грошових втрат і навіть банкрутства багатьох 
українських виробників, або  до приєднання до вищезазначених компаній, результатом чого фактично є втрата 
самостійності  підприємства та можливого відтоку капіталу з країни. З іншого боку,  наш внутрішній ринок 
наповниться товарами та послугами іноземних виробників, що збільшить конкуренцію на ринку товарів та 
послуг та стимулюватиме зростання конкурентних переваг продукції національних виробників, що, у свою 
чергу, буде підкріплене якісними характеристиками товарів та послуг. Фінансова глобалізація створює умови 
для формування адекватної інфраструктури, зокрема розвитку фондового ринку тощо.   

Часто процеси глобалізації мають ще один негативний ефект – руйнівні наслідки для  екологічної 
ситуації в країні. Оскільки економіка України, на даному етапі є привабливою для світової спільноти завдяки 
сировинним запасам (передусім чорних металів та посівних площ) і невигідна як конкурент у виробництві 
готової продукції та послуг, то імовірно окремі країни-партнери надалі формуватимуть умови для 
консервування України в якості сировинного придатку та заважати раціональному використанню природних 
ресурсів, незважаючи на реальну екологічну небезпеку. За таких умов, українська економіка ніколи не матиме 
шансу піднятися на вищий щабель міжнародного співробітництва. 

Ще одна загроза глобалізації виникла через відкриття кордонів, що створило можливості для втечі з 
України людського капіталу. Наші громадяни масово емігрують в пошуках привабливих місць праці. Впродовж 
років Незалежності населення України стрімко зменшується не лише у зв’язку з від’ємним приростом, але й 
через значне число емігрантів.  
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Проте, незважаючи на вищезазначені негативні наслідки процесів глобалізації Україна відчуває також і 
позитивні ефекти. Найвагомішим з них є можливість обміну як культурними, так і науковими знаннями, що 
дають змогу нашій країні перейняти досвід більш розвинутих країн-партнерів у вирішенні тих чи інших питань 
у різних сферах суспільного життя. На сьогодні  у науці й освіті відбувається інтернаціоналізація дослідницької 
і навчальної діяльності за рахунок формування нових аналітичних мереж і систем дистанційного навчання, які 
діють у світі незалежно від географічних чи політичних кордонів. Сучасні телекомунікаційні можливості 
дозволяють окремим ученим чи науковим колективам ставати членами глобального дослідницького простору у 
відповідній галузі знань, не залишаючи при цьому свою країну, установу і домівку і водночас отримуюючи 
доступ до нових ідей, методів чи приладів і приєднуються до глобального творчого процесу (т.зв. «віртуальні 
лабораторії»). Вони стають дедалі більш організованими, а їхня діяльність ефективнішою. Останнім часом 
набули широкого розвитку проекти з дистанційного навчання та наукові проекти, в яких одночасно беруть 
участь тисячі дослідників із десятків країн світу. Реалізація таких проектів і програм, зокрема з використанням 
міжнародної технічної допомоги, сприятиме раціональному використанню людського капіталу  та 
інноваційному розвитку країни. 

Отже, можна констатувати, що необхідною умовою України   є  реформування усіх сфер суспільного 
життя  та чіткої ідентифікації нашої держави на  міжнародній арені. 

 
1. У вирі глобалізації: виклики і можливості. – Електронний   ресурс – Режим доступу : 

https://dt.ua/SCIENCE/u_viri_globalizatsiyi_vikliki_i_mozhlivosti.html  
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК МЕДУ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ 
 
За підсумками 2017 р. Україна посіла третє місце в списку країн-експортерів меду. Обсяги світової 

торгівлі медом виросли за останні 5 років на 18%. У світі було продано 690,3 тис. т на 2,37 млрд. дол. Перше 
місце незмінно займає Китай, друге місце – Аргентина, третє – Україна. 

У 2017 р. Україна збільшила експорт меду до 67,9 тис. т (приріст 10,9 тис. т або 18,9%). У 2016 р. Україна 
експортувала лише 57 тис. т меду. У грошовому вимірі експорт меду збільшився на 36,6 млн. дол. (36,7%) і досяг 
133,9 млн. дол. Головні імпортери – США (26,9 млн. дол.), Німеччина (34,2 млн. дол.) і Польща (21,8 млн. дол.). 
Відповідно, постає питання про розширення квот на експорт меду, бо наразі об’єми пільгових поставок мізерні: наша 
країна експортує до ЄС значно більше цього продукту, ніж передбачено квотами (рис. 1). 

Слабкий внутрішній ринок змушує орієнтуватися на експорт. Щорічно в Україні виробляється близько 
100 тис. т меду. З них лише 30-40 тис. т йде на внутрішній ринок. Споживання всередині країни істотно 
знизилося через занепад української економіки та збільшення експортних цін: якщо мед коштував 1,5 євро, то в 
євро він так і коштує, але в гривні він подорожчав. 

Іншою проблемою внутрішнього ринку є велика частка контрафактного товару. Основне споживання йде 
не через магазини, а напряму: пасічники та стихійна торгівля. Такий товар не проходить перевірок, тому що для 
одного пасічника це дуже дорого – аналіз коштує близько 2,5 тис. грн. Проте, учасники ринку відзначають, що з 
кожним роком кількість неякісного меду зменшується. Більше того, минулого року український мед пройшов 
міжнародну сертифікацію і тепер відповідає вимогам міжнародного стандарту з харчової безпеки FSSC 22000. 
Це дозволить покращити його репутацію в очах імпортерів. 

 
Рис. 1. Імпорт меду ЄС 
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Ще один важливий фактор – впорядкованість бізнесу. ЄС вимагає, щоб при експорті меду можна було 
прослідкувати його походження аж до зазначення пасіки. Вся продукція має комплектуватися необхідними 
документами та стандартною тарою. Саме тому український мед зазвичай експортується як сировина, яку потім 
фасують та продають під іноземною маркою. Вихід – створення власної торгової марки. Навіть якісний мед 
потребує привабливої та зручної упаковки, а для просування на нові ринки потрібно ретельно продумати 
стратегію виходу, та, як мінімум, створити англомовну версію сайту. 

Крім того, можна зробити акцент на органічності, адже основними покупцями українського меду є США 
та країни ЄС, де органіка в тренді. Наразі бджолярі в умовах жорсткої конкуренції поспішають якнайшвидше 
здати свою продукцію за будь-яку ціну. 

 
1. Eurostat [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/ 
2. World’s Top Exports [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.worldstopexports.com/natural-

honey-exporters/ 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ НАРОЩЕННЯ ЕКСПОРТУ  
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
На сучасному етапі повільні процеси модернізації та реструктуризації промисловості слугують нега-

тивним фактором інтеграції України на міжнародний ринок, тому постає проблема необхідності переорієнтації 
на виробництво наукомісткої, високотехнологічної продукції, що характеризується високим ступенем обробки 
та, як наслідок, збільшенням доданої вартості.  

Згідно із класифікацією Організації економічного співробітництва та розвитку до високотехнологічних 
секторів економіки належать наступні: повітряні літальні апарати й космічні кораблі; фармацевтика; офісні 
рахункові та обчислювальні машини; радіо, телевізійне й комунікаційне устаткування; медичне устаткування та 
оптичні інструменти; електричні машини та апарати; автомашини, автопричепи та напівпричепи; хімікати, за 
винятком фармацевтичних; залізничне й транспортне устаткування; машини та устаткування [1]. 

За 2017 р. за даними секторами частка експорту високотехнологічної продукції складає менше 5,5%, най-
більша частка товарів з низькою технологічною складовою: сировина та напівфабрикати – майже 70% експор-
ту. З них 41% ($ 17,7 млрд) - продукція АПК, 23,4% ($ 10,1 млрд) – металургійна продукція, 11,7% ($ 5 млрд) – 
продукція машинобудування, 9,1% ($ 3,9 млрд) – мінеральні продукти [2]. 

Однак, динамічність вітчизняної економіки дозволяє визначити пріоритетні галузі для зростання за-
гальної конкурентоспроможності українського товаровиробника. Значної уваги потребує галузь інформаційних 
та комунікаційних технологій. Сектор являє собою систему аутсорсингових компаній із розробки програмного 
забезпечення, компаній у сфері комунікацій та ІТ-послуг. У 2016 р. галузь ІТ займала друге місце після транс-
портних за рівнем експорту послуг. Основними перевагами сфери є низька собівартість організації бізнесу, 
високий рівень фахівців. Вагоме значення має діяльність ІТ-кластерів, які працюють на основі співпраці 
освітніх закладів, представників бізнесу та влади. Дещо негативні тенденції у сферах виробництва запасних 
частин та комплектувальних виробів для аерокосмічної та авіаційної промисловості і транспортного машино-
будування, дана ситуація свідчить про значну швидкість технологічного розриву між Україною та розвиненими 
країнами [2, 3]. 

Отже, трансформація від сировинної до інноваційно-високотехнологічної продукції вимагатиме 
складного комплексу процедур та заходів: 

1. Організації відповідних державних інституцій та органів, компетентних у дослідженні можливостей 
міжнародного ринку та налагодження стосунків між українським та закордонним бізнесом, активізації взаємодії органів 
виконавчої влади, підприємств, організацій з метою збільшення експорту,. Так, наприклад, були створенні дорадчо-
консультативні органи: офіс з просування експорту (у 2016 р.), Рада з міжнародної торгівлі (2017 р.) [3]. 

2. Активізації інноваційних процесів; перерозподілу інвестицій у розвиток наукомістких технологій, 
забезпечення оприлюднення інформації для підприємств та установ відповідної галузі, що мають потреби в 
інвестиційних потоках; сприяння об’єднання суб’єктів господарювання у центри трансферу технології, наукові 
парки, технологічні кластери; забезпечення доступу українських наукових розробок та міжнародної науково-
технологічної кооперації. 

3. Остаточного завершення включення  України до країн-членів Регіональної конвенції про пан-Євро-
Середземноморські преференційні правила проходження, інформування українського виробника щодо переваг 
даного співробітництва [3]. 

 
1. Кіндзерський Ю. В. Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку 

/ Ю. В. Кіндзерський, М. М. Якубовський, І. О. Галиця. – Київ: НАН України, Ін-т екон. та проогнозув., 2009. – 
928 с.- 909 с.  
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2. Український експорт складається з сировини на 70% - Мінекономіки [Електронний ресурс] // 
Інформаційне агенство "Укрінформ". – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.ukrinform.ua/rubric-
economy/2348018-ukrainskij-eksport-skladaetsa-z-sirovini-na-70-minekonomiki.html. 

3. ЕКСПОРТНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ (“дорожня карта” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017—
2021 роки [Електронний ресурс] // Портал Кабінету Міністрів України. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-eksportnoyi-strategiyi-ukrayini-dorozhnoyi-karti-strategichnogo-
rozvitku-torgivli-na-20172021-roki. 

 
 

О.С. Шпілька 
студ.групи МА-44 

Науковий керівник – к.е.н., доцент каф. ММП Г.Л. Вербицька 
 

ПЕРЕГОВОРНИЙ ПРОЦЕС У ЗДІЙСНЕНННІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
 
Існує чотири стадії переговорного процесу: підготовка до перемовин, власне переговори, закриття угоди, 

виконання та оцінка переговорного процесу. У роботі буде розкрито перший етап переговорних процесу з 
позиції Гарвардського методу принципових переговорів.  

На етапі планування перемовин, необхідно поставити питання чи взагалі необхідно починати 
переговорний процес, чи затрачені зусилля, час, фінансові витрати виправдають результат перемовин.  

Далі необхідно визначити, чи це переговори, які базуються виключно на позиціях (position-based 
negotiation) чи переговори, які базуються на інтересах (interest-based negotiation). Головна задача на цьому етапі, 
незалежно від того, який це тип переговорів, шукати спільні інтереси з протилежною стороною. 

Після визначення типу перемовин необхідно проаналізувати переговорний процес за ключовими 
питаннями : 

• Яка моя кінцева ціль у досягненні згоди? 
• Які пункти є найбільш важливими у досягненні цілі? Чому вони важливі? 
• Яка моя BATNA (Best alternative to a negotiated agreement) – найкраща альтернатива цієї 

домовленості? 
• Яка моя ціна, на яку Ви зможете погодитися? 
• Яка найбільш прийнятна ціна? 
BATNA – це та альтернатива, яку Ви можете мати у випадку недосягнення домовленості у поточних 

переговорах. Чим сильніша та вигідніша у Вас BATNA, тим сильнішу позицію Ви маєте під час переговорного 
процесу. На етапі формулювання альтернативного варіанту доцільно буде використати дерево рішень, оскільки 
цей метод допомагає оцінити ймовірні виграші або програші від альтернатив.  

Важливо також врахувати, чи є перемовини міжкультурними. Якщо так, то необхідно проаналізувати 
відмінності в переговорному стилі протилежної сторони та уникати образливих дій під час спілкування.  

Необхідно встановити етичні бар’єри, норми та цінності яких варто дотримуватися під час наступного 
переговорного процесу, оскільки це спростить прийняття рішень. Існують два види етичних стандартів, які 
необхідно взяти до уваги під час переговорного процесу. Перший базується на законах, інший на загальних 
етичних стандартах (стандартах організації, ментора чи персональних стандартів)  

Під час самого переговорного процесу основні завдання перемовника: відділяти людей від проблеми. Це 
значить, що під час ведення перемовин необхідно концентруватися не на людині, як на проблемі, а разом 
концентрувати свою увагу на питанні, яке Ви досліджуєте та працювати над ним.  

Іншим важливим правилом є фокус на інтересах сторін, а не на позиціях. Під час перемовин необхідно 
знаходити зацікавлення та інтереси протилежної сторони, а не стояти твердо на своїй позиції. ВИ маєте 
задавати питання «Чому сторона вимагає цього?», а не питання «Що вона вимагає?».  

Для знаходження спільних інтересів, варто мати навичку винаходити різні варіанти. Під час 
переговорного процесу необхідно трансформувати та змінювати варіанти, які Ви обговорюєте, оскільки вони 
дають можливість розширити інтереси сторін.  

І найголовніше необхідно наполягати на об’єктивних критеріях оцінки. Найліпшим варіантом критерій є 
розрахунки, де описано, чи Ви програєте чи Ви виграєте, які переваги матимете Ви, а які протилежна сторона. 
Оскільки тільки використання об’єктивних критеріїв, може показати доцільність укладання угоди на 
обговорених умовах. 

Отже, переговорних процес складається з чотирьох етапів. Було розглянути перший етап підготовки до 
перемовин та розглянуто переговори з позиції Гарвардського методу ведення перемовин. 

 
1. Roger Fisher, William Ury Getting to Yes. Negotiating Agreement Without Giving In  - Penguin Group – 

2006  - 200 pg 
2. George J. Siedel  Negotiating for Success^ essential Strategies and Skills. -  Kindle Edition – 2014 – 162 pg 
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ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ НА ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВИ 
 

Сьогодні громадяни України мають широкі можливості для виїзду за межі своєї держави. Проте, низький 
рівень життя, масове безробіття, погана якість медичного обслуговування та високі ціни  навіть  на товари 
першої необхідності перетворили трудову міграцію за кордон у масове явище.  

За даними  Research&Branding Group станом на 2018 рік третина українців готові залишити Україну 
назавжди і жити закордоном. Головними причинами еміграції українців є можливість отримати прибуткову 
роботу та стабільний заробіток, збройний конфлікт в країні, економічні проблеми у державі та відсутність умов 
для самореалізації [3]. 

Трудова міграція по-різному впливає на різні сфери суспільного життя. Наприклад, на ринку праці за її 
відсутності рівень безробіття збільшився б в 1,6 раза [1]. Внаслідок міграції населення закордон Україна посту-
пово втрачає свій інтелектуальний потенціал і, як наслідок, погіршуються показники рівня освіти.  

Для економіки країни трудові мігранти є дуже важливим чинником соціально-економічного розвитку. За 
статистикою Національного банку, офіційно Україна  отримує близько 5-7 млрд. доларів приватних переказів 
грошей на рік від трудових мігрантів. Ці гроші у першу чергу витрачаються на приватне споживання. За 
результатами опитувань тільки 7-8% мігрантів планує відкрити бізнес на зароблені кошти [1]. Разом з тим, 
завдяки трудовим міграціям підвищується платоспроможність споживчого попиту. Житлові інвестиції праців-
ників з-за кордону перевищують середньоукраїнський рівень, також збільшується попиту на будівельні 
матеріали, меблі та сантехніку. З однієї сторони це сприятливо для економіки країни, з іншої це сприяє 
невиправданому зростанню цін на нерухомість. Процес міграції впливає і на українських роботодавців, які 
змушені  підвищувати зарплатню в областях з дуже активною трудовою  міграцією, щоб втримати своїх 
працівників. Це не дивно, коли середня зарплата по вакансіях служби зайнятості України становить 4-5 тис. 
гривень та тільки 3% вакансій пропонують  зарплату понад   10 тис. гривень,  а  іноземні роботодавці 
пропонують в середньому 33 тис. гривень [2]. 

Перевагами для країн приймання українських мігрантів є отримання якісної і кваліфікованої робочої 
сили на підготовку якої не потрібно витрачати державні кошти та заповнити  нею ті галузі і сфери, де є нестача 
власних працівників.  

Отже, в цілому для економіки нашої держави такі міграції обертаються втратами близько 40 млрд. 
гривень на рік [2]. Вагомими наслідками виїзду українців за кордон є кадровий голод та втрата кваліфікованих 
працівників, старіння населення, недоотримання коштів до державного бюджету, тощо. 

Очевидно, що проблема трудової міграції є надзвичайно важливою у сьогоднішніх реаліях. Для змен-
шення показника міграцій варто в першу чергу надати людям змогу заробити гроші у себе на Батьківщині, 
зокрема, спростити процедуру заснування власного бізнесу, створити якісні робочі місця, сприяти праце-
влаштуванню молодих кадрів та забезпечити належну заробітну плату. Таким чином населення змогло б 
сподіватись на стабільний заробіток та достаток не виїжджаючи з метою працевлаштування за кордон. 
 

1. Малиновська О. Наслідки міжнародної міграції населення України та політико-управлінські дії щодо 
їх врегулювання [Електронний ресурс]– Режим доступу до ресурсу: http://www.niss.gov.ua/articles/562. 

2. Зануда А. Робсила чи рабсила: як впливає на економіку України трудова міграція [Електронний 
ресурс]–Режим доступу до ресурсу: https://www.bbc.com/ukrainian/features-43485101. 

3. Куфрик Б. Українців манить за кордон. Найрішучіше налаштовані молоді люди віком до тридцяти 
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://expres.online/archive/news/2017/08/12/256977-
ukrayinciv-manyt-kordon-nayrishuchishe-nalashtovani-molodi-lyudy-vikom. 
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ВПЛИВ МИСТЕЦТВА ПЕРЕГОВОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬМІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 
 
Індустрія породжує конфлікти. З розвитком лібералізму все більше людей хочуть бути долученими до 

прийняття рішень і все менше людей погоджуються з нав’язаними кимось думками щодо реалізації задуманого. 
Люди, зазвичай, бачать лише дві можливості ведення переговорів – піддатись або ж бути непохитним. Інший 
підхід в переговорах передбачає проміжний варіант - між м'яким і твердим, але містить у собі спробу угоди між 
прагненням досягти бажаного і знаходити спільну мову. [1]. 

Ділові переговори - це вид спільної з партнерами діяльності, спрямований на вирішення проблеми і 
передбачає укладання договорів, угод, контрактів. Переговори завжди припускають наявність, принаймні, двох 
учасників, інтереси яких здебільшого розходяться[2]. Однак необхідно враховувати не тільки інтереси 
партнерів, але і їх бачення проблеми, що підлягає обговоренню, ставлення до переговорів, рівень їх культури 
тощо. 
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У розвинених країнах більшість підприємців володіють технікою ведення переговорів, створена широка мережа 
курсів навчання. У США функціонують дослідні, навчальні та консультативні центри з техніки ведення переговорів.  

Впродовж другої половини XX ст. обсяг світового товарообороту збільшився з 58 млрд. $ у 1948 р. до 
14,5 трлн. $ у 2006 році. Характерним є те, що міжнародна торгівля зростала швидше, ніж збільшувався обсяг світового 
виробництва. В результаті співвідношення обсягів світового експорту та світового ВВП (т.з. експортна квота) 
підвищилось з 10% у 1950 р. до 30,3% у 2006 р., тобто більше ніж утричі. Ці показники зростають разом з розвитком 
комунікативних здібностей, адже мистецтво ведення переговорів безпосередньо впливає на майбутні показники, які, 
ймовірно, будуть продовжувати зростати.  

Стратегії ділових переговорів - свідомо вибрані або стихійно реалізовані, - визначають тактику їх ведення. 
Тактика проявляється в умілому застосуванні методів переговорів, послідовному проходженні їх основних стадій, 
гнучкості в оперуванні технологіями. У міжнародній торгівлі правильність визначення і вибору стратегії переговорів є 
майбутнім результатом переговорів.  

У літературі можна знайти такі стратегії ділових переговорів: 
1. Примітивні переговори. Зазвичай, застосовують в умовах нерозвиненого ринку, де основним методом є 

позиція торгу. У цій стратегії найбільше значення мають такі емоційно-особистісні фактори: уміння видавати уявне за 
дійсне, приховувати своє зацікавлення, відчувати небезпеку та фальш, проявляти силу волі. Основною характерною 
ознакою є те, що сторін не цікавлять подальші відносини в атмосфері довіри. 

2. Стратегія балансу між жорстким та м’яким методами ділових переговорів. Цей варіант є небезпечним, 
адже він є орієнтованим на досягнення мети за будь-яку ціну, нехтуючи усіма інтересами партнера. Саме її, зазвичай, 
застосовують під час жорстких конкурентних відносин у всіх сферах бізнесу та підприємництва. 

3. Стратегія цивілізованого ринку, яка базується на методі принципових переговорів: жорсткому у 
справах і м’якому у відносинах між учасниками. Метою є пошук вигоди для обох сторін у всіх можливих 
сферах, а у іншому випадку – справедливого компромісу. Переговори принципу забезпечують можливість 
отримати бажане, адже це гарантує порядність учасників, які грають за правилами та між якими панує повна 
довіра. Стратегія урегульовує та згладжує всі відмінності в культурних, національних, ідеологічних чи 
релігійних аспектах, адже пропонує умови переговорів, які високо цінуються всюди. 

Міжнародна торгівля є найважливішою формою реалізації принципу порівняних переваг, виступає 
іншою стороною міжнародної спеціалізації, яка дозволяє всім країнам розширити можливості виробництва і 
споживання, посилювати конкуренцію і таким чином впливати на економічне зростання. У сфері імпорту та 
експорту без переговорів не обійтись. Будь-які переговори охоплюють: а) підготовку до переговорів; б) 
безпосереднє ведення переговорів; в) аналізування результатів; г) виконання домовленостей. Жодна з цих 
складових не є менш важливою за іншу. Практика ведення переговорів показує, що великий вплив на їх перебіг 
має психологічна атмосфера. Для того щоб ця атмосфера була дійсно сприятливою, потрібно дізнатися 
культурну і національну належність, адже обізнаність у цій сфері забезпечує позитивне враження. Мова 
повинна бути під цілковитим контролем, звертатися необхідно до умовно виділених особистостей, які є 
лідерами, проте не обов’язково обіймають найвищу посаду[3]. Також потрібно партнерам пояснити усі тонкощі 
ведення переговорів, а особливо те, як згладжувати можливі гострі кути, які можуть виникнути в ході справи. 
Іноді одне недоречно сказане слово може змістити акценти і навіть зірвати всю справу, тому "слизькі" моменти 
слід прояснити своїм підлеглим ще до початку переговорів.  

Очевидно, при веденні переговорів необхідно уникати неформальності, особистих, делікатних тем і 
панібратського ставлення. Посмішка не завжди є доречною, як і товариський вигляд, а от впевнене та чітке 
подання інформації і стриманість ніколи не підведуть. Проте повага завжди залишається універсальним 
способом знайти спільну мову з будь-ким [4]. 

Підготовка до переговорів вимагає достатню кількість часу, але при цьому заощаджує більше, ніж 
займає. Добре підготовлений учасник переговорів може звузити рамки можливої угоди, сформулювати можливі 
варіанти або оцінити проміжні пропозиції значно швидше і мудріше, ніж людина, яка не підготовлена до 
переговорів. На підготовку в середньому необхідно стільки часу, скільки піде на перемовини віч-на-віч, в 
залежності від прогнозів щодо їх перебігу. 

Учасникам слід зважати на рекомендації Скотта Брауна, що виділив шість особливостей, завдяки яким 
складаються позитивні відносини між партнерами на переговорах, а саме: раціональність, розуміння, спілкування, 
достовірність, уникання повчального тону і прийняття. Однак ще слід брати до уваги необхідність уміння 
використовувати знання з фізіогноміки та уміння трактувати мову рухів тіла під час ведення перемовин, адже 
завдяки уважному спостеріганню за опонентом можна вибрати правильну методику латентного впливу на нього. 

Узагальнюючи сказане, слід наголосити, що мистецтво ведення ділових переговорів прямо впливає на 
ефективність зовнішньої торгівлі, а найважливішими передумовами їх успішного проведення є: фахова 
підготовка, концентрація на завданні, стриманість, мислення, яке орієнтоване на вирішення проблеми, 
прагнення виробити спільну позицію, оцінка особистісних якостей партнера, реалізм, дотримання інтересів, 
гнучкість[5]. Здійснюючи психологічну підготовку співробітників до ведення ділових переговорів керівник 
підприємства повинен глибоко усвідомлювати, що впровадження досягнень психології керування в практику 
управлінської діяльності значно вплине на подальший розвиток підприємства в перспективі. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНИ ТА КИТАЮ 
 

Торговельно-економічна співпраця між Україною та КНР регулюється Угодою між Урядом України та 
Урядом Китайської Народної Республіки про торговельно-економічне співробітництво (1992 р.), згідно з якою 
встановлено режим найбільшого сприяння щодо стягнення мита на експортні та імпортні товари двох країн, 
податків та інших внутрішніх зборів. Стан торговельно-економічного співробітництва України з Китаєм значно 
покращується ще з 2014 р. Згідно зі статистичними даними України, у 2017 р. товарообіг становив 7,69 млрд. 
дол. США, китайський експорт в Україну дорівнював 5,65 млрд. дол. США, що зріс на 20,5% з попереднього 
року, імпорт до Китаю – 2,04 млрд. дол. США, що на 11,3% більше у порівнянні з 2016 р. [1,2]. 

Китай є стратегічним торговельним партнером для України та «ринком у фокусі» згідно з Експортною 
стратегією України. Наша держава експортує до КНР переважно сировину – кукурудзу та руди, також експорт наших 
молочних продуктів до Китаю збільшився на 1000% за 2017 р. Імпорт з КНР – це високо- та середньо технологічні 
товари: мобільні телефони та пристрої, діоди та комп’ютери.  

На думку генерального секретаря Китайської асоціації з розвитку підприємств за кордоном Хі Женвея, пере-
мовини з яким відбулись весною 2018 р. у м. Херсон, співробітництво Китаю з Україною можливе у чотирьох перспек-
тивних для китайського бізнесу галузях – інфраструктура, енергетика, сільське господарство, культура й туризм. Проте, 
пріоритетним напрямом має бути агросектор, оскільки наші товари не поступаються в якості іншим зразкам [3]. 

До сьогодні постає питання експорту провідного українського бренду, який би впізнавався серед жителів КНР як 
товар «Made in Ukraine». Саме 2018 рік є чудовим періодом для презентації найкращих вітчизняних товарів у Китаї. 
Цього року Україна вперше представить національний стенд на міжнародній виставці з імпорту в Китаї – «China 
International Import Expo 2018» (CIIE 2018), яка проходитиме 5-10 листопада у Шанхаї. Організація заходу 
спонсорується президентом Сі Цзіпінем, де Китай обере основних імпортних постачальників різних галузей для 
посиленого імпорту, на який планується виділити приблизно 10 трлн дол. США протягом наступних 5 років. Із 110 
заявок, 18 українських компаній було відібрано для представлення на Національному стенді [4]. 

Окрім вищезгаданих можливостей, вагомим стратегічним планом залишається Шовковий шлях. 5 грудня 
2017р. під час Третього засідання Комісії зі співробітництва між Урядами України та Китаю підписано План 
дій Україна - КНР з реалізації ініціативи спільної побудови «Економічного поясу Великого шовкового шляху» 
та «Морського шовкового шляху ХХІ ст.». Згаданий документ є дорожньою картою та наступними кроками 
щодо участі України у цьому глобальному проекті. В розвиток країн уздовж нового Шовкового шляху Китай 
інвестує великі кошти. До 2020 р. інвестиції сягнуть позначки $800 млрд. А щорічний товарообіг між Китаєм та 
країнами-учасницями становитиме $2,5 трлн. Варто зазначити, що Шовковий шлях та міжнародна виставка 
CIIE 2018 спонсоруються на чолі з Сі Цзіпінем в рамках проекту «Один пояс, один шлях» [5]. 

За оцінками Українського інституту майбутнього, перспективними проектами для китайських компаній в 
Україні можуть стати такі: 

- будівництво бетонних магістралей на півдні України. Йдеться про щонайменше 10 000 км бетонних 
доріг в наступні 10 років. Необхідний обсяг інвестицій – $8-10 млрд. Це дозволить додатково створити $20 
млрд ВВП у десятирічній перспективі; 

- будівництво 2-3 авіаційних САRGO-терміналів. Ідеальна карго-інфраструктура можлива в аеропорту, що 
стоїть на перетині автотрас і має підведену залізничну гілку (приклад – Біла Церква). Обсяг інвестицій для 2-3 таких 
терміналів – до $750 млн. Макроекономічний ефект за 10 років – приріст ВВП до $5 млрд; 

- будівництво євроколії від Чорного моря до Польщі. Інвестиційна потреба – від $3 млрд до $5 млрд. 
Потенційний ефект для ВВП за 10 років – $15-20 млрд [6]. 

Отже, для сприяння розвитку економічного партнерства з Китаєм Україні необхідно збільшити 
потужності виробництва для агропродукції, що зацікавила китайський ринок своєю якістю; проявити більше 
ініціативи зі свого боку у організації зустрічі між лідерами обох держав; представити Китаю свої ідеї та 
проекти; підтвердити готовність до дій у рамках проекту «Один пояс, один шлях»; яскраво зарекомендувати 
себе на виставці CIIE 2018; розробити (або посилити наявну) систему підготовки фахівців з питань Азійського 
регіону зі спеціальним фокусом на Китай, тобто створити відповідні кафедри у ВНЗ, навчальні центри, 
аналітичні центри, курси та програми обміну. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ 
 

Економіка України перебуває в складній економічній ситуації, яка зберегла тенденції до погіршення у 
2015 році внаслідок продовження агресивної політики Російської Федерації, окупації Криму і військових 
операцій на сході України. Питання створення сприятливих умов розвитку бізнес-клімату в Україні 
залишається одним з найактуальніших. 

Індекс інвестиційної привабливості України у першій половині 2018 р. становив 3,10 з 5 можливих балів, 
що означає позитивні зрушення. Про це свідчать дані дослідження «Індекс інвестиційної привабливості», яке 
Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) проводить кожні півроку. 

Вже другий рік поспіль індекс тримається на рівні вище трьох — це означає те, що індекс вийшов з 
негативної площини та перейшов в нейтральну. Так, в кінці 2017 року він складав 3,03, в кінці 2016 — 2,85, в 
кінці 2015 — 2,57. З того часу, індекс сягав позначки вище трьох в 2011 році і складав 3,39. Це був один з 
найбільших показників.  

Бізнес також сподівається на якісні зміни. 28,1% населення вважають «клімат» привабливим для 
інвестування. А для покращення ситуації потрібно:  

Ø запустити роботу Антикорупційного суду; 
Ø реформувати судову систему та повернути довіру до неї; 
Ø відкрити ринок землі; 
Ø знизити податковий тиск на фонд оплати праці; 
Ø детінізувати економіку; 
Ø більше комунікувати позитивні зміни та кейси, 
Ø скоротити державний апарат. 
На думку деяких опитаних, навіть до 5 разів.  Крім того, розвивати та втілювати інновації, ввести другий 

рівень обов'язкового накопичувального пенсійного страхування. 
В той же час, мали місце такі негативні явища як:  
- контрабанда, яка заважає вести легальний бізнес в країні; 
- посилення тиску контролюючих органів; 
- загострення конфлікту на Сході країни та початок передвиборчої кампанії. 
На сьогодні в Україні створене правове поле для інвестування та розвитку державно-приватного 

партнерства. Законодавство України визначає гарантії діяльності для інвесторів, економічні та організаційні 
засади реалізації державно-приватного партнерства в Україні.  

На території України до іноземних інвесторів застосовується національний режим інвестиційної 
діяльності, тобто надано рівні умови діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не 
підлягають націоналізації. У випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується 
повернення його інвестиції в натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів від 
інвестицій у грошовій або товарній формі. Держава також гарантує безперешкодний і негайний переказ за 
кордон прибутків і інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах унаслідок здійснення 
іноземних інвестицій. 
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Вирішенню проблемних питань інвесторів покликані сприяти комісії із сприяння  досудовому 
врегулюванню спорів з інвесторами, які можуть створюватися органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування як тимчасові консультаційно-дорадчі органи з метою сприяння досудовому 
врегулюванню спорів між інвестором і органом виконавчої влади (місцевого самоврядування). 

Підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди про сприяння та взаємний 
захист інвестицій з  більше ніж 70 країнами світу. 

З метою належної реалізації національних зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних пріоритетів, 
сприяння виходу українських експортерів на зовнішні ринки, захисту їхніх економічних і торговельних 
інтересів за кордоном та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, з квітня 2013 року при 
МЗС функціонує Рада експортерів та інвесторів України.  

З метою активізації роботи щодо розвитку та реалізації інвестиційного потенціалу України, збільшення обсягу 
іноземних інвестицій, підтримки пріоритетних інвестиційних проектів, поліпшення інвестиційного клімату в 
державі, забезпечення захисту прав інвесторів, сприяння ефективній взаємодії інвесторів з державними органами у 
грудні 2014 року Указом Президента України утворено Національну інвестиційну раду. 

З метою пошуку дієвих механізмів залучення іноземних інвестицій в Україну Урядом держави на 
регулярній основі проводяться бізнес-форуми за участю потенційних іноземних інвесторів. 

Зазначені заходи покликані сприяти покращенню інвестиційного іміджу України та збільшенню обсягів 
залучення іноземних інвестицій та капітальних інвестицій в економіку держави.  
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Секція 2 
 БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ І МІЖНАРОДНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО  
У СФЕРАХ: ІТ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ  

ТА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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ВПЛИВ КУЛЬТУРИ ТА РЕЛІГІЇ НА МІЖНАРОДНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 
 

У наш час культура та релігія відіграють значну роль у формуванні та розвитку різних сфер людської 
діяльності. Постає питання: чи здатні ці два фактори впливати на розвиток міжнародного підприємництва? 
Розглянемо спочатку вплив культури. У веденні міжнародного бізнесу чинники культурного середовища 
створюють багато проблем. Саме тому потрібно ретельно досліджувати та оцінювати відмінності в 
національних культурах та традиціях тих чи інших країн. Національна ділова культура має великий вплив на 
такі  аспекти діяльності організації, як підходи до керівництва та ставлення до влади, стиль ведення 
переговорів, сприйняття та виконання законів, планування, форми і методи здійснення контролю, особисті та 
групові стосунки людей тощо. Глобалізаційні тенденції в світовій економіці викликають необхідніcть 
доcлідження та урахування в практичній діяльності культурної специфіки ведення бізнеcу. Знання cиcтем 
цінностей, поведінкових моделей і cтереотипів, розуміння національних та інтернаціональних особливостей 
поведінки людей в різних країнах cуттєво підвищують ефективніcть управління, дають можливість досягти 
взаєморозуміння під час ділових зуcтрічей та переговорів, вирішити конфліктні cитуації та запобігти 
виникненню нових.Таким чином ці фактори і впливають на розвиток міжнародного підприємництва. 

До культурних чинників також можна віднеcти cуcпільні цінності, моду, традиції, звичаї тощо. Так, 
орієнтація на здоровий спосіб життя, успіх і конкуренту боротьбу в американському cуcпільстві формує 
виcокий попит на екологічно чисті продукти, спортивний одяг, послуги фітнес-клубів тощо. Прагнення не 
відставати від інших, демонcтрувати cвої уcпіхи сприяє збуту cучасних дорогих гаджетів cеред українців. 
Різним країнам влаcтиві cвої cпецифічні звичаї, правила, заборони. Наприклад, німці і французи вживають 
більше фаcованих марочних макаронів, ніж італійці; німецькі cпоживачі віддають перевагу приправам в 
тубах[1]. Важливим культурним чинником впливу на cпоживчуповедінку є мода. Мода виявляє себе у 
мінливості cмаків,вподобань, преференцій.Мода оcобливо активно починає розвиватися разом із появою 
маcового виробництва, яке передбачає широкий збут товарів і послуг. Маcовий збут можливий за умови 
поcтійних змін у cмаках споживачів[2]. 

Також важливим фактором впливу культури на міжнародне підприємництво є те, що для досягнення 
успішного рівня торгівлі в тій чи іншій країні, необхідно адаптовувати свою товарну та операційну стратегії 
відповідно до культури даної країни. Справді, для того щоб починати торгівельне співробітництво з країною, 
потрібно спочатку вивчити ринок даної країни, а точніше, які товари і яких саме галузуей тут матимуть великий 
попит. Наприклад, товари, які до цього не імпортувалися в країну, відповідно не матимуть великого попиту при 
їх появі на ринку даної країни. При здійсненні міжнародної торгівлі необхідно враховувати ці чинники, аби не 
понести значних втрат у майбутньому.  

Релігія, так само як і культура, має неабиякий вплив на розвиток міжнародного підприємництва. Кожна 
релігія має певні канони, яких люди намагаються дотримуватися. В дечому вони стають на заваді розвитку 
міжнародної торгівлі, утворюючи своєрідний бар`єр. Такими перепонами є насамперед заборони, усталені 
релігіями щодо споживання певних товарів або здійснення певного виду діяльності. Особливо вплив цих 
факторів відчувається в ісламських країнах і меншою мірою в інших державах. Так, закритий одяг у мусуль-
манському світі можезменшувати попит на деякі види одягу, таким чином стримуючи імпорт даних товарів у ці 
країни. Релігійні приписи також впливають на споживання продуктів харчування і заборону вживати спиртні 
напої. Споживачі, для яких релігійні норми є домінантною цінністю, підпорядковують їм cвою поведінку. Вони 
меншою мірою залежать від маркетингових маніпуляцій, моди, реклами, адже для них релігйні канони вищі й 
важливіші за все інше. Всіці приклади доводять наcкільки cильно релігія може впливати на міжнародне 
підприємництво.  

1. Коваль Л.А., Романчук С.А. Основні аспекти поведінки споживачів і чинників, що зумовлюють вибір 
певноготипу споживацької поведінки / Л.А. Коваль, С.А. Романчук// Наукові праці Кіровоградського 
національного технічного університету. Економічні науки. — № 18. — Київ. —2010. — С. 117—122. 

2. Толстих В. І. Мода як соціальний феномен / В. І. Толстих [Електронний ресурс]. - Режим доступу 
http://vneshnii-oblik.ru 
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ПРОБЛЕМАТИКА ЗАЛУЧЕНННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
 

Прихід прямих іноземних інвестицій до України надзвичайно важливий. Адже вони являють собою 
довгострокові вкладення матеріальних засобів компаніями-нерезидентами в економіку країни. Ці кошти 
допомагають Україні розвивати різні сфери господарства, зокрема технічну, фінансову, страхову, наукову, 
професійну діяльність, промисловість, торгівлю, транспорт тощо. Прихід інвестицій в економіку України дозволить 
державі брати менше кредитів за кордоном і згодом зменшити дефіцит бюджету України та зовнішній борг. 
Залучення в економіку прямих іноземних інвестицій можливе за умов, коли у країні існує сприятливий 
інвестиційний клімат. Україні для залучення прямих іноземних інвестицій перешкоджає високий рівень корупції, 
недовіра до судової системи, нестабільність національної валюти, монополізація ринків, військовий конфлікт 
України з Росією та гальмування реформ (судової, земельної, реформи антикорупційного суду) [2]. 

За період 2010-2018 років найбільше прямих іноземних інвестицій в економіку України було залучено у 2011 
році, а саме понад 6 млн. дол. США. З того часу динаміка їх надходжень негативна. У 2017 році надходження 
інвестицій скоротилося порівняно з попереднім роком більше, ніж на половину. Цього року ситуація покращилася. 
За даними Державної служби статистики України за перше півріччя 2018 року надходження іноземних інвестицій 
становить 1259,2 млн. дол. США, у той час, як у 2017 році загалом надходження становили 1871,2 млн. дол. США. У 
2018 році Україна посіла 131 місце у рейтингу інвестиційної привабливості країн світу. За останніх 2 роки найбільше 
інвестицій надійшло у сферу фінансової і страхової діяльності, оптової і роздрібної торгівлі, ремонту 
автотранспорту. Також надійшли інвестиції у професійну, технічну і наукову діяльність та у сферу інформації і 
телекомунікацій. Найбільшими країнами-інвесторами залишаються Російська федерація, Кіпр, Нідерланди, Австрія, 
Польща, Велика Британія, Франція. Російська Федерація вклала у економіку України найбільше коштів – 34, 6% від 
усього обсягу інвестицій в Україну в 2018 році [1, 3]. 

Необхідно детальніше вивчити умови інвестування у національні підприємства і запропонувати можливі 
вирішення проблеми та спрогнозувати динаміку розвитку інвестиційної діяльності в Україні. 

Розвитку бізнесу в Україні заважають корупційні схеми та змови в державному та судовому апараті 
влади, між олігархічними структурами. Тому потрібно всіляко сприяти покращенню політичного клімату 
всередині держави та зменшенню рівня корупції. А також потрібно провести судову реформу, адже в Україні 
надто часто не виконуються норми права, що відлякує потенційних інвесторів. Необхідно також провести 
земельну реформу. За словами голови Світового банку Джима Йон Кіма, це дасть можливість наповнити 
бюджет країни і звільни ті кошти, які можна буде направити у інші сфери розвитку країни [2]. 

Отже, залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України важливе для подальшого розвитку її 
господарства. Для цього Україна робить певні кроки для покращення інвестиційного клімату, але наразі в 
середині держави існує багато проблем, які відлякують потенційних інвесторів. 

 
1. Державна служба статистики України  
2. Худякова О. Інвестиційна непривабливість: чому в Україну не хочуть вкладати гроші / О. Худякова // Слово і 

Діло. Аналітичний портал. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.slovoidilo.ua/2018/01/25/stattja/ekonomika/investyczijna-nepryvablyvist-chomu-ukrayinu-ne-xochut-vkladaty-hroshi  

3. Скільки іноземних інвестицій надійшло в Україну в 2010-2018 роках // Слово і Діло. Аналітичний портал. - 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.slovoidilo.ua/2018/08/31/infografika/ekonomika/skilky-inozemnyx-
investyczij-nadijshlo-ukrayinu-2010-2018-rokax 
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СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ  ВІТЧИЗНЯНИХ ЕМІТЕНТІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
 

Створення вітчизняного ринку цінних паперів є процесом складним і суперечливим, супроводжується 
низкою протиріч, що особливо поглиблюються відсутністю достатнього досвіду, обмеженістю науково-мето-
дичних розробок, недосконалістю нормативно-правової бази та кризою політичного й соціально-економічного 
життя суспільства. Таким чином, основною нашою метою є дослідження діяльності вітчизняних емітентів 
цінних паперів, вивчення особливостей розвитку фондового ринку України та механізму функціонування 
фондових бірж на вітчизняному ринку цінних паперів. 

Насамперед слід зазначити, що до основних учасників фондового ринку належать емітенти цінних паперів. 
Вони є тими організаціями, що споживають інвестиційні ресурси, використовуючи їх для реалізації конкретних 
інвестиційних проектів. Найбільшими емітентами цінних паперів України є: Кабінет Міністрів України, 
Національний банк України, органи місцевого самоврядування, юридичні особи. Найбільшими вітчизняними 
емітентами в Україні є : Міністерство фінансів України, ПАТ «УКРНАФТОПРОДУКТ», ВАТ «ЛЬВІВАВТО-
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ЗАПЧАСТИНА», ВАТ «УКРІМПЕКС», ЗАТ ШТФ «ДНІПРО», ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ 
«Державний експортно-імпортний банк України», ПАТ «Судноплавна компанія «УКРРІЧФЛОТ», Державна 
акціонерна компанія «УКРРЕСУРСИ», ПАТ «Національна страхова компанія «ОРАНТА». 

Серед особливостей вітчизняного фондового ринку є те, що в Україні фактично не реалізуються функції 
первинного та вторинного ринків цінних паперів. На первинному ринку здійснюється лише незначне 
розміщення цінних паперів, що має істотний вплив на  перерозподіл вільного грошового капіталу за галузями 
економіки. Крім того через відсутність гарантій зі сторони держави обсяги інвестицій у розвиток вітчизняних 
підприємств є незначними. Також за відсутності сталого ринку фінансові інвестори не одержують реальний 
дохід у вигляді курсової різниці. Відповідно, курсова вартість акцій не буде сформована, адже не буде попиту і 
пропозиції на ці активи. На вторинному ринку відсутнє забезпечення ліквідності цінності паперів - не створені 
умови для найширшої торгівлі ними. Ключовим недоліком є також відсутність довіри населення України, як 
потенційних інвесторів, до учасників фондового ринку та менеджменту акціонерних товариств через 
відсутність чіткого механізму реалізації суб’єктивних корпоративних прав аукціонерів на фондових ринках.  

Одним із напрямів усунення перелічених проблем та оптимальним способом одержання фінансування є 
розміщення акцій на вже сформованих ринках цінних паперів у Європі. У зв’язку з цим український емітент 
фактично стоїть перед стіною заборони щодо залучення корпоративних активів із використанням цивілізованих 
сталих принципів фінансових ринків [1]. Наприклад, 9. 12. 2013 р. на альтернативному торговому майданчику 
New Connect Варшавської фондової біржі були проведені торги акціями української компанії Cereal Planet, 
метою розміщення яких було не залучення інвестицій для розвитку бізнесу, а формування публічного іміджу 
компанії в очах теперішніх і потенційних інвесторів (так зване «технічне розміщення»). Для проведення 
лістингу створили холдинг у єврозоні, акції якого, власне, і стали предметом розміщення. Фактично на правову 
схему випуску акцій холдингом для залучення інвесторів в Україну емітенти вимушені йти у зв’язку з 
відсутністю інвесторів та кредитування в межах нашої країни.  Оскільки українські акціонерні товариства не 
мають значного капіталу та широкого кола інвесторів, порівняно з європейськими емітентами акцій, то 
розміщення акцій на майданчику New Connect відкриває їм у майбутньому джерела для стратегічного розвитку, 
фінансування та формування капіталу і, як наслідок, забезпечення стабільності ціни на акції [2]. 

На підставі зазначеного можна зробити висновок, що в даний час механізм функціонування фондових бірж на 
вітчизняному ринку цінних паперів є недостатньо розвиненим, а процедура розміщення акцій українськими 
емітентами за межами України не є регламентованою. З метою активізування публічного ринку акцій слід залучити 
на вітчизняний ринок ширше коло іноземних інвесторів, активізувати процес обігу акцій українських емітентів за 
кордоном, скасувати дозвільну систему або перевести її на облікові заходи ринків капіталу, створити умови 
українським інвесторам для користування фінансовими інструментами іноземних ринків [1]. 

 
1. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23 лют. 2006 р. №3480-IV // Відом. Верхов. 

Ради України. – 2006. – № 31. – 268 с.  
2. Супроводження Private Placement другої української компанії на NewConnect [Електронний ресурс] // 

Офіц. сайт ILF. – Режим доступу: http://www.ilf-ua.com/ru/projects/ consulting/310720141/.  
3. Концепція доступу на український фондовий ринок фінансових інструментів іноземних емітентів, 

активи яких розташовані в Україні [Електронний ресурс] / Асоц. «Укр. Фонд. Торговці». – Режим доступу: 
www.aust.com.ua/docs/Концепция_ИЦБ.doc 
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ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ  
НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПрАТ «СГ ТАС») 

 
Економічна безпека являє собою багатокомпонентну систему, діагностування якої забезпечує підпри-

ємству стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз. Враховуючи  сферу діяльності компанії, а саме її 
функціонування на ринку страхових послуг, основними складовими економічної безпеки для ПрАТ «СГ ТАС» 
є: фінансова, інтелектуальна і кадрова, політико-правова та інформаційна. 

Важливою передумовою діагностування фінансової складової економічної безпеки на підприємстві, є 
планування комплексу необхідних заходів та оперативна реалізація запланованих дій у процесі здійснення 
фінансово-економічної діяльності. При розгляді фінансової безпеки ПрАТ «СГ ТАС» також необхідно 
враховувати й фінансову безпеку інших його учасників, до яких відносяться і страхові посередники, і 
страхувальники і навіть органи державного нагляду та саморегульовані організації. 

Не менш важливою складовою економічної безпеки на ПрАТ «СГ ТАС» є інтелектуальна і кадрова 
складові. В значній мірі, рівень економічної безпеки на підприємстві залежить від персоналу, їхнього 
професіоналізму та інтелекту. Задля ефективного діагностування економічної безпеки, процес планування та 
управління персоналом на ПрАТ «СГ ТАС» охоплює організацію системи підбору, найму, навчання й мотивації 
праці необхідних працівників, включаючи моральні та матеріальні стимули, воля до творчості. Важливим 
фактором також є репутація ПрАт «СГ ТАС», оскільки страхова компанія позиціонує себе лідером України у  
сфері страхових послуг, працівники підприємства сповнені почуттям гідності за свою роботу. 
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Наступною складовою економічної безпеки на ПрАТ «СГ ТАС» є політико-правова складова. Загальний 
процес діагностування економічної безпеки компанії здійснюється на основі аналізу загроз негативних впливів, та 
планування комплексу заходів, щодо вивчення впливу політико-правової складової на підприємстві. Планування та 
формування роботи відповідних функціональних підрозділів на ПрАТ «СГ ТАС». Важливе значення у політико-
правовій складовій економічної безпеки на підприємстві відіграють: кваліфікація працівників юридичної служби 
компанії, фінансування юридичного забезпечення, нездатність підприємства впливати на політико-правове 
середовище його діяльності. 

Останньою складовою економічної безпеки ПрАТ «СГ ТАС» що розглядається  є інформаційна складова.  На 
підприємстві функціонують відповідні служби, основними завданнями яких є: збирання усіх видів інформації що 
має відношення до страхової діяльності; аналіз отриманої інформації з дотриманням загальних принципів роботи 
підприємства; прогнозування тенденцій науково-технічних, економічних та політичних процесів, які могли б 
вплинути та діяльність та розвиток підприємства. Оперативність в реалізації заходів з діагностування інформаційної 
складової економічної безпеки здійснюється лише за виконанням певного послідовного комплексу робіт, що 
включає в себе збирання та аналіз інформації, її обробку та систематизацію, захист інформації тощо. 

Різноманіття господарських зв’язків, в які вступає підприємство в процесі своєї діяльності, призводить до 
виникнення великої кількості факторів впливу на економічну безпеку його діяльності. Тому виявлення факторів 
ризику, небезпек і загроз – одне з найбільш важливих завдань в процесі забезпечення економічної безпеки.  

Загрози економічної безпеки підприємства, що функціонує на ринку страхових послуг, визначаються 
внутрішнім і зовнішнім середовищем. Внутрішні загрози породжуються в основному помилками, зловживаннями 
структурних підрозділів та окремих спеціалістів; відсутністю контролю за збереженням фінансової інформації; 
помилками в управлінні фінансами. Основними причинами виникнення зовнішніх загроз для підприємства 
сучасного страхового ринку є: неадекватна фінансово-економічна політика учасників страхового ринку; стрімкий 
розвиток інтеграційних та глобалізаційних процесів, інтернаціоналізація світового ринку тощо. 

Фактори впливу на економічно безпеку ПрАТ «СГ ТАС», визначені внутрішнім та зовнішнім 
середовищем функціонування, представлено у табл. 1. 

Таблиця 1. 
Фактори впливу на економічну безпеку ПрАТ «СГ ТАС» 

 
Фактори, визначені внутрішнім середовищем Фактори, визначені зовнішнім середовищем 

1. Пов’язані з персоналом підприємства: 
невідповідний рівень кваліфікації керівників, 
освітній рівень керівників; недостатня сумлінність 
персоналу; низька якість підбору персоналу; 
протиправні дії кадрових співробітників тощо. 

1.Політичні фактори: 
нестабільна політична ситуація в країні, територіальний 
конфлікт, можливі сепаратистські настрої окремих 
керівників, протиріччя між центральними, регіональними і 
місцевими органами влади. 

2.Пов’язані з інформаційними ресурсами: 
слабкий рівень інформаційного забезпечення та 
захисту інформації, в певній мірі порушення 
збереження конфіденційної інформації 

2.Соціально-культурні фактори: 
брендові уподобання споживачів, соціальні пріоритети 
клієнтів, тощо. 

3.Пов’язані з маркетинговою політикою: 
недостатня обґрунтованість маркетингових програм, 
нераціональна сегментація ринку та нераціональне 
розширення ринків збуту, залежність маркетингової 
політики від цінової та комунікаційної, низький 
рівень управління маркетингом тощо. 

3.Демографічні фактори: 
фактори, які безпосередньо впливають на підприємство, 
що займається страховою діяльністю, стан народжуваності 
і смертності в країні, тривалість життя населення, якість та 
стан його здоров’я тощо. 

4.Пов’язані із технологією надання послуг: 
вибір ненадійних партнерів з перестрахування, 
можлива небезпека недружньої співпраці з 
вітчизняними страховими компаніями тощо. 

4.Економічні фактори: 
стан існуючої економічної ситуації в країні; стан грошової, 
кредитної, банківської та фінансової системи; економічні 
кризи; фіскальна політика країни; нестабільність 
валютного курсу в країні; рівень розвиненості 
інфраструктури країни в цілому, раптове банкрутство 
вітчизняних партнерів тощо. 

5.Пов’язані зі сферою планування: 
невідповідна якість планування та прийняття 
рішень, суттєві помилки в тактичному та 
стратегічному планування, нераціональний вибір 
цілей та шляхи їх досягнення, помилкова оцінка 
можливостей підприємства його ресурсів тощо. 

5.Фактори взаємозв’язків: 
стан конкурентів, порушення зв’язків з потенційними 
партнерами та клієнтами; переманювання конкурентами 
кваліфікованих кадрів підприємства тощо. 

6.Пов’язані з юридичним забезпеченням: 
слабкий рівень юридичного забезпечення, 
легковажне ставлення до експертизи договорів та 
контактів підприємства тощо. 

6.Правові фактори: 
стан законодавства і нормативної бази, щодо організації 
бізнесу і регулювання господарської діяльності в країні і 
регіоні, перспективи його змін; стан податкового 
законодавства та законодавства про власність; стан 
правової системи захисту інвесторів і виконання 
законодавства та ін.. 
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Ідентифікування факторів впливу на економічну безпеку ПрАТ «СГ ТАС», що формуються у внут-
рішньому та зовнішньому середовищі функціонування підприємства, дозволяє виявити найбільш вагомі 
чинники, які визначають стан його фінансової, кадрової, інформаційної та політико-правової безпеки в цілому. 

 
:1. Ильяшенко С. И. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке 

/СИ. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки.-2003.-№ 3 (21).-С. 12-19.  
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CONTRACT THEORY IN INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT 
 

The topicality of the contract theory, on the one hand, consists in its practical implication in business. The great deal 
during negotiation is to reach a common point, especially if its participants are from different countries and cultural 
differences come into force. And the contract theory provides optimized ways of arranging such situations. International 
corporations and local companies (including Ukrainian) successful experience of applying the theory only emphasizes an 
importance of the theory usage. 

On the other hand, multiple scientists have been researching this issue starting from the 18th century and many of those 
works were awarded by Nobel Memorial Prize in Economics. The first of them were John Hicks with Kenneth Arrow and 
later on around 10 other scholars including Oliver Hart, Bengt Holmström and Richard Thaler within recent years. [1] Such 
achievements illustrate that scientific world eventually realized an importance of human interaction in the terms of economics. 
This could be accurately expressed by Richard Thaler’s words “In order to do good economics, you have to keep in mind that 
people are human.” [2] 

Contract theory by itself is the study of the way people and organizations construct and develop legal agreements. It 
analyzes how parties with conflicting interests build formal and informal contracts. [3] 

With reference to the scientific works and analytical sources [4-6] analysis we may outline the core ideas behind the 
term “contract theory” and the history of the notion: 

• In the 1700s Adam Smith argued that share-cropping contracts did not incentivize tenants to improve the land 
• In the 1930s Chester Barnard considered how to get employees to put more effort into their work in big 

companies 
• During the 1960s Kenneth Arrow researched this notion and incorporated both behavioral incentives of a 

principal and an agent 
• Later on, the general equilibrium theory [7] had evolved and had shown how efficient outcomes can be 

achieved under ideal circumstances, through detailed contractual agreements (this theory was developed by John 
Hicks and Kenneth Arrow, Gérard Debreu, Ronald Coase, and many other scientists, and was awarded by Nobel 
Memorial Prize in 1972, 1983 and 1991 respectively) 

• In 2016 Oliver Hart and Bengt Holmström were awarded by Novel Memorial Prize in Economics for 
highlighting new significant aspects: Hart developed foundations for the theory of incomplete contracts and 
Holmström focused on informational problems [8] 

• In 2017 Richard Thaler was awarded for his 40-years work on behavioral economics [9] 
• In general, this is the mode of examining a decision maker’s behavior under specific structures, namely 

“Moral hazard model”, “Adverse selection model” and “Signaling model”. 
The theory appeared to be cross-functional, that is why it might be applied to different types of business in different 

countries. The idea that overcame so many obstacles and faced such a big amount of changes deserves to be used as an 
example of perfect collective work that led to the theory, that might be used on practice and could lead to desirable results. 
The possible future of the contract theory is as follows, it might be implemented on national levels as mandatory and included 
in the school curriculum for further appliance and improvement of the negotiation process.   

The theory usage will facilitate not only understanding of foreign partners, but also contribute to big companies’ entry 
into new markets by understanding cultural differences of new possible partners and customers. In the case of company inner 
policy, the theory may as well serve as a guide to better rapport among colleagues, especially in transnational corporations. 

Having analyzed all above mentioned we may summarize that nowadays economics is aimed at the consumer and is 
rapidly growing its acknowledgment of how to do it effectively. This knowledge is vital during conducting international 
business in order to understand colleagues, future partners and make agreements mutually beneficial. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНО-СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
На сьогодні більшість підприємств обирають курс розвитку своєї діяльності шляхом залучення гро-

мадськості. Тобто, стратегія розвитку підприємства побудована через корпоративно-соціальну відповідальність. 
Бути «соціально відповідальним» є надзвичайно важливо, адже оцінювання діяльності підприємства 
починається з етичності його поведінки як до факторів внутрішнього (працівники, технологія, ресурси) і 
зовнішнього середовища (споживачі, конкуренти, постачальники, інвестори тощо), так і до екологічного 
середовища в цілому. 

Серед українських підприємств дедалі популярнішим є оприлюднення звіту про власну корпоративно-
соціальну відповідальність. Такий звіт дає можливість ознайомитися зацікавленим групам про взаємодію 
підприємства із соціальними заходами. 

Відповідно до статистичних даних, список “соціально відповідальних” підприємств у 2017 р. у порів-
нянні з попереднім роком зріс на 12% (Бурковська, 2015). Серед вітчизняних підприємств, які отримали ре-
гіональний знак соціальної відповідальності (social responsibility mark) у 2017 р. доцільно виділити: «Інтерхім», 
«Biofarma», Dernapharm AG, Юрія-Фарм, ТОВ «Український Рітейл», Вог Рітейл, SoloMia, Agrogeneration, 
DTEK, PNP, Ferrexpo Group тощо. 

Проведене опитування керівників провідних підприємств дає можливість зробити  наступні висновки: близько 
58% опитаних стверджують, що найважливішим інструментом соціальної відповідальності є створення гідних умов 
праці, 17% - забезпечення належного екологічного стану, 22% - благодійні внески та 3% респондентів зосереджують 
свою увагу на інших аспектах  корпоративно-соціальної відповідальності (Коваленко, 2015). 

На сьогодні відсутні показники чи положення з оцінювання  корпоративно-соціальної відповідальності 
підприємств. Відповідно існують і ускладнення в аналізуванні соціальних звітів, оскільки вони не є 
обов'язковими  і складаються у довільній формі. Таким чином, важливим завданням в процесі оцінювання 
корпоративно-соціальної відповідальності вітчизняних підприємств є формування методичних рекомендацій, 
які міститимуть критерії, показники та особливості оцінювання. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ  
ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Система адміністративного менеджменту – це менеджмент вищої управлінської ланки, який включає два 

компоненти: сучасне ділове адміністрування (яке передбачає глибоке розуміння законів і практики сучасного 
бізнесу, маркетингу, тенденцій розвитку міжнародного ринку) та сучасне публічне адміністрування (програма 
підготовки управлінців для вирішення проблем підприємства з урахуванням соціально-економічного і суспільно-
політичного зовнішнього середовища) [1]. 

Саме адміністративний менеджмент і є напрямом, орієнтованим на оптимізацію та високу організацію під час 
виконання завдань, або його можна визначити як вид управлінської діяльності, який скеровано на оптимізацію дій за 
всіма функціональними напрямами в усіх підрозділах і структурних одиницях підприємства. У бізнес-адмініструванні 
адміністративна функція підприємства (управління підприємством) відіграє основну роль. Бізнес-адміністрування 
припускає спрямованість всієї управлінської діяльності на внутрішню організацію, на впорядкування відносин 
усередині самої організації для досягнення своїх цілей (оскільки бізнес-організації не можуть впливати на суспільні 
відносини шляхом прийняття і забезпечення за необхідності примусового виконання нормативно-правових актів; може 
йтися лише про взаємовигідні договірні взаємини підприємства із зовнішніми суб’єктами, дотримання законодавства і 
своїх зобов’язань перед державою, соціальної відповідальності підприємства) [2, с. 14]. 

Як загальні принципи бізнес-адміністрування можна виділити системність; процесний підхід; розмежування 
функцій і повноважень; оперативність; можливість оцінки і контрольованість параметрів діяльності всіх учасників; 
орієнтацію на зміну конкурентного середовища і розвиток технологій [3, с. 50]. Отже, побудова ефективної системи 
бізнесадміністрування на підприємстві має базуватись на таких принципах: 

 1) ощадливе виробництво (виявлення і виключення з процесу всіх зайвих матеріальних ресурсів, дій та 
операцій, які прямо не беруть участь у створенні нової споживчої вартості, а тільки завдають шкоди, збільшуючи 
собівартість продукції);  

2) планування ресурсів (стає більш ефективним під час використання автоматизованої системи управління 
підприємством (АСУП), яка є інформаційною системою, що створена для обробки господарських операцій 
(бізнеспроцесів), що сприяє збільшенню конкурентних переваг); 

 3) сертифікація систем управління підприємств за стандартами ISO серії 9000 (повинна охоплювати 
закупівлю сировини або комплектуючих, аналіз контракту, контроль якості, проектування, створення, обробку, 
доставку продукції, навчання персоналу, а також обслуговування і підтримку клієнтів);  

4) «процесний підхід» (спрямований на зміну наявної на підприємствах адміністративної системи 
менеджменту з метою розмежування всіх процесів виробництва товарів і послуг) [1]. 

До основних найбільш вагомих функцій бізнес-адміністрування доцільно віднести проектувальну, 
організаційну, управлінську, виконавську та контрольну функції. 

Таким чином, побудова та функціонування системи бізнес-адміністрування відбувається на основі розгля-
нутих вище принципів та функцій, а також шляхом здійснення процесу адміністрування всього комплексу робіт, 
який спрямований на формування і здійснення управлінської дії, що забезпечує необхідний рівень ефективності 
діяльності підприємства [3, с. 55].  

Сьогодні бізнес-адміністрування повинно забезпечувати координацію діяльності та синхронність 
виконання всіх робіт в системі управління сучасним підприємством. 
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Сучасні тенденції розвитку економіки супроводжуються інтенсивним впливом умов глобалізації та 
інтеграції. У свою чергу, ці умови посилюють конкурентне суперництво між підприємствами на внутрішньому та 
зовнішньому ринках. В результаті цього, це спонукає керівництво підприємств застосовувати дієві інструменти 
пристосування до викликів конкурентного середовища. На сьогодні актуальним способом вирішення проблем, 
пов’язаних із конкурентним суперництвом, доцільно вважати створення стратегічних альянсів. 
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Стратегічні альянси представляють собою «глобальні форми здійснення партнерства, спільної або 
пайової діяльності на основі багатосторонніх контрактів (угод) компаній різних країн через здійснення спільної 
маркетингової, фінансової, інноваційної, інвестиційної та операційної діяльності» [1]. Основне завдання 
стратегічних альянсів підприємств полягає у досягненні ефекту взаємодії галузей, ресурсів та завдань [4]. Така 
форма об’єднання створює для підприємств-учасників перспективні можливості розвитку. 

Діяльність стратегічних альянсів можна окреслити на основі виокремлення їх позитивних та негативних 
особливостей. До позитивних особливостей можна віднести: встановлення безпосереднього зв’язку із спожива-
чем, ідентифікування нових тенденцій та умов керування бізнесом, оперативне відслідковування структурних 
змін та швидка адаптація до них, можливість впроваджувати нові ідеї. Негативними особливостями функціону-
вання стратегічних альянсів вважають: нульова ефективність, нестабільний характер структури альянсів, 
низький рівень довіри партнерам через відсутність узгодженості їх інтересів та бажань [2].  

Незважаючи на вищезазначені недоліки, стратегічні альянси можна вважати певним орієнтиром 
пристосування до структурних змін зовнішнього середовища та забезпечення узгодженої співпраці компаній-
учасників. Прийняття рішення суб’єктами господарювання щодо входження у стратегічний альянс обумовлено, 
насамперед, прагненням підвищити рівень конкурентоспроможності на основі отримання нових знань та 
технологій [3]. 

Дослідження наукових праць [1-4] дає підстави зробити наступні висновки: з метою усунення негатив-
них ознак таких форм об’єднання важливо враховувати інтереси усіх учасників, сформувати ефективну 
концепцію стратегічного управління тощо. 
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ПРИЧИНИ ВИЯВЛЕННЯ СТРЕСУ В ПРАЦІВНИКІВ  
ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ І УСУНЕННЯ 

 
В наш швидкий і динамічний час досить важко перебувати в стані спокою і рівноваги впродовж усього 

робочого дня. На емоційний стан працівника впливає безліч зовнішніх чинників, які формують психологічний 
стан і настрій людини та сприяють її емоційній нестабільності і стресу. Нервове перенапруження, 
дратівливість, погіршення пам’яті, порушення зосередженості та уваги є основними ознаками стресу. З огляду 
на причини виникнення стрес поділяють на два види: особистісний та організаційний. Доцільно розглянути 
причини організаційних стресів, адже саме вони впливають на ефективність працівника, формують сприятливу 
психологічну атмосферу на роботі, а також саме на цей вид стресів ми можемо вплинути, попередивши чи 
усунувши його наслідки.  Серед найважливіших причин стресу можна виділити наступні : 

1. Непорозуміння з керівництвом або колективом. Часті та невирішені конфлікти впливають на 
погіршення настрою, зникає бажання виконувати свої трудові обов’язки  і праця перестає бути ефективною.  

2. Порушення охорони праці і середовища працівників: шуми, неприємні запахи, недостатня кількість 
світла, неналежний стан умов праці та виробничих приміщень тощо не тільки відволікають працівників від 
роботи, а й знижують зосередженість і продуктивність персоналу. 

3. Невнормований робочий графік, нечітко поставлені завдання та неорганізованість у їх виконанні 
обмежує можливість вчасно і якісно виконувати свою роботу. 

4. Перевантаження роботою, що гальмує розвиток та ефективність праці. 
5. Занадто низька заробітня плата, відсутність матеріального та нематеріального заохочення (премій, 

винагород тощо), зменшує ентузіазм та натхнення робітників. 
6. Відсутність професійного розвитку та задоволення власних амбіцій працівника.  
Якщо людина постійно працюватиме в таких умовах, то матиме серйозні проблеми зі здоров’ям. Адже 

така нестабільність організму перш за все впливає на серце, нервову систему, шлунок. Окрім цього знижується 
імунітет, погіршується сон, пам’ять, розсіюється увага тощо. У числі найбільш поширених порушень здоров’я – 
депресія і тривожні розлади. В порівнянні з іншими захворюваннями, для роботодавців та економіки в цілому 
негативні наслідки є на 30% вище. Згідно з дослідженням ВООЗ, пов’язане з депресією і тривожними розла-
дами зниження продуктивності праці щорічно обходиться світовій економіці в 1 трлн. доларів США, в 
Європейському регіоні цей показник становить 140 млн. дол. [1]. 
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В сучасних умовах особливого значення набуває  стресостійкість, а саме вміння об’єктивно оцінювати 
ситуацію, вирішувати поставлені завдання, незважаючи на вплив зовнішніх чинників. Для того, щоб 
попередити виникнення стресу,  потрібно створити сприятливі умови праці, а саме: 

1. Встановити найбільш зручний графік роботи та намагатись чітко його дотримуватись. 
2. Варто розставити пріоритети, щоб поступово, по мірі важливості, виконувати завдання. 
3. Велике значення має мотивація, важливо не забувати про свою мету і впевнено йти до своєї цілі. 
4. Виділяти час для особистого відпочинку та здорового харчування. 
5. Займатись спортом, що покращить як фізичний так і емоційний стан, а саме гарантовано впливатиме 

на хороший настрій. 
6. Встановити контакт з колективом, адже це підвищуватиме ефективність командної роботи.  
7. Заздалегідь вирішувати питання щодо оплати праці для уникнення майбутніх непорозумінь. 
8. Намагатись дотримуватись поділу часу доби на робочий і особистий для відпочинку та відновлення 

сил людини. 
9. Забезпечити сприятливі умови праці: освітлене приміщення, рослинність,  якнайбільше вільного 

простору та свіжого повітря. На якісну роботу впливають також кольори офісних приміщень. Найсприятли-
вішим для роботи є блакитний, адже він зосереджує увагу та мотивує до ефективної праці, а також жовтий, 
який стимулює роботу мозку і нервової системи [2]. 

Якщо виконувати ці правила, то можна обмежити себе від негативного впливу, погіршення настрою, 
уникнення депресії тощо. Але бувають ситуації, коли стрес вже опанував нами. Тоді не потрібно панікувати чи 
робити поспішних висновків, піддаватись емоціям та тим самим псувати собі день. Необхідно визначити в чому 
суть проблеми, подумати які причини вплинули на дану стресову ситуацію та прийняти необхідні рішення для 
її усунення. Перш за все не варто забувати про те, що багато речей відбувається на рівні свідомості самої 
людини та її ставлення до середовища, в якому вона знаходиться. Інколи достатньо змінити погляд на ситуацію, 
віднестись до неї простіше і не сприймати близько до серця, і тоді не буде так складно вирішити її. Адже паніка 
і хвилювання володіє нами доти, доки ми це дозволяємо. 

 
1. “Стрес на робочому місці: медики вразили подробицями про шкоду”[Електронний ресурс] - Режим 

доступу:  https://narodna-pravda.ua/2017/10/11/stres-na-robochomu-mistsi-medyky-vrazyly-podrobytsyamy-pro-shkodu 
2.“Значення кольорів” [Електронний ресурс] - Режим доступу:  -http://blog.i.ua/community/2311/2041884/ 
3. Анна-Данько Сліпцова  “Стрес на роботі: що буде з тими, хто його ігнорує” [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: https://espreso.tv/article/2016/04/03/stres_na_roboti_scho_bude_z_tymy_khto_yogo_ignoruye 
4. “Як вижити в умовах постійного стресу через роботу” [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
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НЕВИКОРИСТАНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПШЕНИЦІ: БІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ, СВІТОВИЙ ДОСВІД 

 
Згідно з прогнозами ФАО, у 2030 р. населення зросте до 8,3 млрд. осіб, а ще через 20 років сягне 10 

млрд. За незмінних обставин такий демографічний стрибок має високу ймовірність спричинити Мальтузіанську 
катастрофу [1]. Щоб не допустити такого розвитку подій, темпи забезпеченості їжею мають рости на 2-3% 
щороку. Однак протягом останньої декади врожаї рису, кукурудзи та пшениці зросли вдвічі повільніше, пр. 
цьому пшениця демонструє найгірший результат [2]. Постає необхідність у з’ясуванні факторів прямого 
впливу, котрі є передумовами даної негативної динаміки. 

1. Виробництво пшениці є надзвичайно чутливим до умов зовнішнього середовища. Глобальне 
потепління характеризується зрушеннями звичних стандартів погоди та збільшеними за своєю частотою і 
серйозністю катаклізмами. Підвищення температури та поширення ареалів засухи призводять до значних втрат 
урожаїв [3]. Приклад Франції наочно ілюструє  наскільки тяжкими можуть бути наслідки кліматичного впливу 
попри всю сільськогосподарську розвиненість країни [2]. Тому перед селекціонерами та науковцями 
рослинництва стоїть виклик: виведення нових високоврожайних та стійких сортів у часових і ресурсних 
обмеженнях. У деяких країнах великі прирости продуктивності можливі тільки шляхом активних проваджень в 
агрономії, але в багатьох інших розвиток є можливим лише завдяки подальшим генетичним дослідженням. 
Наприклад, у США генетичні відкриття нещодавно посприяли досягненню додаткових 0,1т/га (середня світова 
продуктивність – 3 т/га). У Китаї за 1990-2009 рр. відбулось зростання майже на 50 % (з 3,19 т/га до 4,75 т/га) 
[2]. В Австралії за більш ніж 20-річний проміжок часу було лише незначне збільшення з 1,7 т/га до 2,1 т/га [4]. 
У регіонах зі значним рівнем виробництва, таких як США, Китай чи Індія, подвоєння відносно низької 
продуктивності чи то навіть невеликі покращення будуть мати істотний плив на світове продукування їжі. 

2. Окрім кліматичних умов пшениця є вимоглива до природних ресурсів, таких як земля, вода, а також до 
вмісту у ґрунті поживних речовин. За останні 50 років площа землі для сільськогосподарських врожаїв і ґрунтовий 
покрив зазнали значних змін. Прогнозується, що в майбутньому межі угідь все ще продовжуватимуть 
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розширюватись за рахунок лісів і пасовищ. Найкращі перспективи щодо освоєння мають тропіки. Більші території 
для вирощування сільськогосподарської продукції та передбачені засухи зумовлять потреби більших обсягів води. 
Тому необхідно зробити акцент на технологічній інновації і збільшити ефективність використання води. Іригація 
стала важливою для високої віддачі культур ще з часів «зеленої революції». 

3. Хвороботворні мікроорганізми (віруси, бактерії та грибки) є одними з найпотужніших винищувачів 
кількості та якості урожаїв. Хвороби вражають до 10% продуктів усіх галузей рослинництва. Проте достовірно 
визначити загальну шкоду, нанесену саме виробництву пшениці, дуже важко, хоча є оцінки втрат від 
поодиноких епідемій. Наприклад, лінійна ржа може зіпсувати понад 70% врожаїв навіть у доволі стійких 
сортів. У 1993 році саме вона проникла на поля Ємену, Ефіопії та Ірану. Однак Китай найбільше постраждав від 
періодичних епідемій лінійної іржі, втративши у 1950, 1964 і 1990 рр. приблизно 6, 3 і 2,5 млн. т відповідно. 
Найімовірніше, що в майбутньому подолання шкідниками довгих відстаней стане все частіше за рахунок 
кліматичних змін і посиленого міжнародного руху людей і товарів. Постає все більш вимушеною необхідність 
хімічного контролю, який і так застосовується багатьма країнами світу. Відтак, майже 280 млн. дол. було 
витрачено на придбання фунгіцидів в Австралії задля регулювання напруженої ситуації з лінійної іржею, котра 
з’явилась від Північної Америки у 2002 р. [2, 4]. 

4. Досягнення високої продуктивності пшениці не є можливим без використання добрив, котрі 
забезпечують у ґрунті оптимальний рівень поживних речовин (азоту, фосфору). Але, оскільки вартість купівлі 
таких добрив постійно прямує вгору, то є більш економічно доцільною альтернативою чергування рослин [4]. 

 
1. Food and Agriculture: Driving action across the 2030 Agenda for Sustainable Development. // Food and 

Agricultural Organisation of the United States. – 2017.  
2. Prospects of doubling global wheat yields / [M. J. Hawkesford, J. Araus, R. Park та ін.]. // Food and Energy 

Security. – 2013. – С. 34–48.  
3. Semenov M. A. Designing high-yielding wheat ideotypes for a changing climate / M. A. Semenov,  

P. Stratonovitch. // Food and Energy Security. – 2013. – №2. – С. 185–196.  
4. Prospects for yield improvement in the Australian wheat industry: a perspective / M.Robertson, J. Kirkegaard, 

G. Rebertzke, T. Wark. // Food and Energy Security. – 2016. – №5. – С. 107–122. 
 
 

Нетребич Г. І. 
студ. групи ФБ-22 

Науковий керівник –к.е.н., доцент каф. ММП Т. В. Ясінська 
 

 ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

Інформаційні технології (ІТ) являють собою сукупність методів, виробничих процесів і програмно-
технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і 
використання інформації в інтересах її користувачів[1]. Інформаційні технології докорінно змінили життя 
сучасної людини. Миттєвий і безперешкодний доступ практично до будь-якої інформації, що цікавить, 
спростив і прискорив більшість процесів. Підвищився рівень взаємодії між цілими групами і окремо взятими 
людьми. Комунікації за допомогою електронного зв'язку стали невід'ємною частиною життя жителів 
розвинених країн. У багатьох поширених мовах теж спостерігаються зміни: вкоренилися неологізми, які 
стосуються ІТ і нових видів спілкування. Величезна різноманітність видів комп'ютерів і засобів зв'язку дають 
нам можливість здійснювати те, що ще буквально два десятка років тому вважалося фантастикою. 

Процес широкомасштабного використання ІТ у всіх сферах соціально-економічного, політичного і 
культурного життя суспільства спричинив вирішальний вплив на розвиток міжнародного підприємництва останніх 
десятиліть. Адже інформаційні технології змінили засоби спілкування, принципи обміну інформацією, форми 
взаємовідносин при веденні міжнародної торговельної та інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів. 

Інформатизація в області управління економічними процесами припускає, насамперед, підвищення 
продуктивності праці працівників за рахунок зниження співвідношення вартість-виробництво, а також 
підвищення кваліфікації й професійної грамотності зайнятих управлінською діяльністю фахівців. Серед 
автоматизованих інформаційних систем, які сприяють розвитку сучасного бізнесу і дозволяють переконатися у 
важливості використання ІТ в підприємництві [2]: 

• системи для ведення бухгалтерського обліку; 
• міжнародні системи взаємодії; 
• користувацькі інтернет-системи, що містять інформацію про діяльність організації; 
• системи безпеки та захисту інформації; 
• ERP системи (EnterpriseResourcePlanning, планування ресурсів підприємства). 
У міжнародному бізнесі інформаційні системи можуть стати потужними інструментами для створення 

більш конкурентноздатних і ефективних компаній. Інформаційні технології можуть використовуватися, щоб 
перепроектовувати організації, трансформуючи їх структуру, область дії, засоби повідомлення й механізми 
управління роботою, трудовими процесами, виробами та послугами. 
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Ті компанії, які вміло взяли на замітку нову тенденцію інформатизації, отримали колосальну вигоду для 
себе, у вигляді оптимізації процесу виробництва і збуту продукції, зростання швидкості обороту капіталу.За 
даними Forbes, для компанії UnistaffPayrollSolutions, що займається аутсорсингом в сфері розрахунку заробітної 
плати, ІТ-рішення для процесу розрахунку зарплати стало ключовим засобом виробництва. При цьому 
показник розрахунків на 1 бухгалтера виріс на 30%, а швидкість розрахунку - на 20-25% [3]. 

Якщо недооцінювати важливість та необхідність ІТ, то можна понести чималі фінансові втрати. 
Важливість ІТ можна зрозуміти, представивши наступну ситуацію: великі оператори зв'язку зазнають збитків, 
що обчислюється мільйонами, якщо система платежів не буде працювати хоча б пару годин. Важко уявити, що 
буде в разі збоїв в роботі фінансових систем будь-якого з банків. 

Отже, інформаційні технології мали і будуть мати значний вплив на розвиток міжнародного 
підприємництва.Сучасні інформаційні технології стають одним з найбільш прибуткових та швидко зростаючих 
секторів економіки. Інформація стала важливим виробничим і комерційним ресурсом.В цьому є свої плюси і 
мінуси . З розвитком сучасних інформаційних технологій зростає прозорість світу, швидкість і обсяги передачі 
інформації між елементами світової системи, з'являється ще один інтегруючий світової фактор. Інтеграцію 
можна було б тільки вітати, якби її наслідком не ставало розмивання регіональних і культурно-історичних 
особливостей розвитку. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА НЕДОЛІКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ У БІДНІ КРАЇНИ 
 

З кожним роком роль міжнародного туризму відіграє все більше значення. До прикладу, 2017 рік названо 
найбільш туристичним роком, адже кількість прибулих подорожуючих досягнула найбільших показників[1]. Це 
стає одним із найвпливовіших чинників, що дає змогу  підвищити конкурентоспроможність країн на світовому 
ринку. Туризм собою несе таке позитивне явище, як те, що він виступає джерелом збагачення економіки країни, 
яка приймає туристів, та дає поштовх для майбутнього розвитку окремих регіонів. 

Чи є туризм завжди таким позитивним явищем для кожної країни? На мою думку, варто відзначити 
окремо туризм в такі бідні країни як Ліберія, Нігерія, Демократична Республіка Конго та інші занепалі регіони 
материка Африки, адже їхнє скрутне становище, дефіцитний стан ресурсів, віддалений від сучасної цивілізації 
режим життя не перешкоджає іноземним туристам з кожним роком збільшувати кількість відвідувань до цієї 
країни, адже теплі кліматичні умови, збагачення та цікава природа даних регіонів все більше приваблює 
подорожуючих.. 

Для початку варто відзначити на загальноприйняті позитивні аспекти туризм в бідні країни. Як для 
бідних так і для більш розвинутих країн ці перспективи однакові, тільки якщо ми розумієм під поняття 
«прибулого туриста» -«нові гроші в економіку країни, що приймає», то тут для бідних країн це відіграє 
найважливішу роль, адже це дає поштовх для країни в майбутньому на більший розвиток, на підняття певних 
галузей країни, повстання з кризи, словом, шанс на перебудову. Також, туризм веде за собою збільшення 
робочих місць, як результат зменшення кількості бідних. Поширюються цінності національних звичаїв та  
культури, зближується взаємозв’язок різних національностей, закликається мир та безпека. На свідомому фоні 
у туристів прокидається «співчуття», в результаті чого з приїздом додому турист починає цінувати певні речі, 
як важливість в воді та її економії, важливість не перебирати їжею і цінуватите, що ти маєш. 

Але говорячи про позитивні аспекти, випливають з них і негативні наслідки туризму. Якщо держава «не 
чиста на руку», то гроші, що прибувають до країни використовується не на цілі розвитку держави, а просто 
вимиваються з бюджету. В результаті чого туризм не несе такого впливу на розвиток регіонів, в результаті чого 
ми маємо виснаження ресурсів, забруднення навколишнього середовища, тобто викиди шкідливих газів в 
атмосферу зі збільшенням транспортних перевезень туристів і не тільки, збільшення викидів сміття у водойми, 
словом, недбале ставлення до усієї флорита фауни  країни. Зі збільшенням людності в певних місцях, 
збільшується ризик злочинів, бійок, терористичних актів. З точки зору моралі, бідні люди, які бачать туристів 
оснащенні сучасними гаджетами, забезпеченими повноцінно в одязі та в грошах  викликають у місцевих 
відчуття неповноцінності, в результаті чого занепадає дух людини. 

В результаті протистояння усіх цих вищесказаних фактів, важко визначити чи потрібний туризм до бідних 
країн, чи ні. Але можу сказати одне, що я «за» туризм, якщо він відповідальний. Відповідальна подорож – це 
подорож, що поважає навколишнє середовище, культуру і місцеві громади і забезпечує соціально-економічні вигоди 
для всіх. Дослідження, смакування зразків місцевої кухні, придбаних у вуличного торговця. Розмірковування над 
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таємницями життя серед древніх могильників.Різноманітність нашого світу об’єднує нас і дає нам можливість 
досліджувати, використовувати і випробувати найкраще, що можуть запропонувати місцеві культури і громади. Ми 
всі виграємо, якщо шануватимемо інших людей і нашу планету під час подорожей[1]. 

 
1. Організація Об’єднаних Націй про важливість сталого туризму [Електронний ресурс]– Режим 

доступу: https://www.momondo.ua/kudy-poihaty/stattya/vazhlyvist-stalogo-turyzmu 
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 ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ  
НА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
В умовах розбудови ринкової економіки країн дослідження міжнародної міграції робочої сили (ММРС) 

через спектр її проявів дозволяє сформувати дієвий механізм управління задля забезпечення позитивних 
економічних наслідків для підприємництва. На початку ХХI ст. ММРС перетворилася на невід’ємну складову 
міжнародних економічних відносин і впливовий фактор світового розвитку. Її вплив на внутрішню ситуацію у 
різних країнах й досі залишається актуальним та дискусійним питанням. Це зумовлює необхідність у 
ґрунтовній оцінці вказаного явища. 

Сутність міжнародної трудової міграції населення полягає в забезпеченні кількісної та якісної 
відповідності між потребою в робочій силі та наявністю її в різних регіонах світу, а також у задоволенні 
працівниками особистих потреб. Трудовий потенціал, будучи важливим фактором виробництва, шукає свого 
найефективнішого використання в масштабах світової економіки. Об’єктивним чинником трудової міграції є 
національні відмінності у заробітній платі. Так, за даними двох національних опитувань, низький рівень оплати 
праці змушує більше 80% трудових емігрантів з України шукати кращої долі за кордоном [1]. 

Міжнародна трудова міграція має позитивні і негативні соціально-економічні наслідки. Насамперед, виграють 
самі мігранти, які досягають поставленої мети - поліпшення свого становища. Виграють від міграції підприємці, що 
наймають на роботу мігрантів, вимоги яких щодо оплати праці нижчі, крім того, відсутній профспілковий захист 
іммігрантів. Міжнародна трудова міграція дає змогу країні - імпортеру трудових ресурсів економити кошти на 
підготовці спеціалістів, знижувати витрати на виробництво за рахунок використання дешевої робочої сили, як 
правило, молодої. Перелічені фактори сприяють підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, 
завоюванню ними значної частки внутрішнього ринку. А за умови подальшого ефективного провадження 
зовнішньоекономічної діяльності можна досягти їх проникнення та укорінення на зарубіжних ринках. Країна - 
експортер трудових ресурсів виграє від трудової міграції, оскільки експорт трудових ресурсів приносить їй певний 
зиск (валютні перекази емігрантів своїм сім’ям); ослаблюється проблема безробіття; ротація одних і еміграція інших 
громадян, сприяє (з часом) зростанню кваліфікації місцевих спеціалістів. Так раїна посилює свої внутрішні позиції та 
збільшує потенціал у сфері ведення міжнародного підприємництва. Виграє від ММРС все світове господарство, 
оскільки переливання трудових ресурсів поліпшує їхнє використання, а це сприяє зростанню світового сукупного 
продукту, активізації експортно-імпортних операцій [2]. 

Негативні наслідки ММРС для країн — імпортерів трудових ресурсів це, насамперед, виникнення додаткових 
проблем, пов’язаних із соціальним захистом іммігрантів; поглиблення проблеми пошуку місця роботи для місцевого 
населення; відплив національної валюти за кордон у вигляді переказів; втрата висококваліфікованих спеціалістів при 
репатріації мігрантів. Відображаються ці наслідки і на діяльності країн — експортерів трудових ресурсів. Основні з 
них - втрата класних спеціалістів (проблема «відпливу умів»); додаткові витрати з бюджету на підготовку нових 
спеціалістів; необхідність пошуку шляхів захисту своїх громадян-мігрантів від дискримінації, особливо щодо 
нелегальних емігрантів; певний програш підприємців країни-експортера, які втрачають до певної міри можливість 
мати широкий вибір РС, особливо спеціалістів. Науковець В. Петюх [2] розглядає це як своєрідну деактивізацію 
міжнародного підприємництва.  

ММРС є важливим аспектом міжнародного підприємництва, вона ніби  згладжує певні його недоліки. 
Наприклад, у західних країнах спостерігається проблема нестачі некваліфікованого персоналу, необхідного для 
виконання робіт, від яких відмовляються місцеві жителі. Красномовним є і той факт, що майже третина всіх 
лауреатів Нобелівської премії в США  — емігранти [3]. 

Отже, ММРС є важливим явищем, яке супроводжує світові глобалізаційні процеси. Їй притаманні 
негативні і позитивні риси, та лише від ефективності механізмів країни залежить, які із цих рис будуть мати 
вплив на підприємництво та економічну систему країни в цілому. 

 
1. Кашуба О. М. Економічні наслідки трудової міграції для підприємництва в Україні / О. М. Кашуба // 

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2013. - Вип. 3. - С. 434-443.  
2. Петюх В. М. Ринок праці : навч. посіб. / В. М. Петюх. – К. : КНЕУ, 1999. – 288 с.  
3. Міжнародне переміщення капіталу і діяльність ТНК – міжнародне підприємництво [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://stud.com.ua/54533/ekonomika/mizhnarodne_peremischennya_kapitalu_diyalnist_ 
mizhnarodne_pidpriyemnitstvo. 
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THE MAIN CHALLENGES OF THE INTERNATIONAL BUSINESS IN THE  XXI CENTURY 
 
Today the world economy has experienced widespread growth, which has diminished some financial stability 

risks but may with time create others[1]. There is a tendency to lead the business on the international market, and with 
spreading the area of the occupancy, the entrepreneur may subject the enterprise to some greater issues. In order to 
become or stay successful, it is important to identify the main global challenges such as: 

 1. Conditions of the natural environment. According to the sources [4] economic activity is absolutely 
dependent on the services and benefits provided by nature. Poor quality of the environment affects economic growth 
and wellbeing by lowering the amount and quality of resources or due to the health impact etc. The Trucost study in 
2008 suggests that the cost of the natural degradation already takes 11% of world’s GDP per year and will only get 
higher[6].  The climate change and global warming are the aspects that a lot of entrepreneurs do not take into 
consideration because they do not affect business directly now but with time they will cause a great change – some 
territories may become uninhabited and it may result in a huge reduction of basic necessities, water and food might 
become a privilege[2].  

2.  The possible financial crisis and economic downturn. As countries’ debts continue to get higher, it looks like 
soon there may arise some new serious problems. The trade war between China and the USA changes the market 
conditions and makes the financial system of these counties vulnerable. The global debt already hit 247 trillion dollars 
in the first quarter of 2018[8]. The crisis of 2008 may repeat with a new strength. The business should find the way to 
secure itself. 

3. Poverty. This is a problem of all times. The business works for the benefit of itself, but it cannot get the profit 
and it cannot move to the market where people do not have money. The statistic shows that nowadays there are 783 
million poor people[5]. Poor Third World countries pay the rich and due to that they are not able to get out of debts, this 
is a vicious circle where it is difficult for business to find the niche and develop. 

4. Political and cultural aspects. The political system and laws of the countries usually limit the business. The 
price of taxes varies from place to place, and high taxes stop entrepreneurs from expanding their companies. The 
differences in culture can lead to misunderstanding and even conflicts. Communication in foreign language can be a 
hard task to complete. 

5. Implementation of CSR. Corporate Social Responsibility is a set of actions that company takes to support the 
society. In 2010 there was released a set of standards of CSR by the International Organization for Standardization 
called ISO 26000 meant to provide guidance for organizations[7]. Though not mandatory, it is important for a company 
aiming to go on the international market to follow the rules and show its care about social needs. This is a challenge for 
young companies because the standards come the same as for the giant corporations and for small businesses, which 
puts companies with smaller funds not in a favorable position.  

The list of the challenges is not complete, there are much more of them and the new ones continue to appear. In 
order to lead a successful international business, it is important to identify the risks. The solution should be complex and 
individual for each organization. Taking into consideration such global aspects as natural environment, financial 
conditions, politics and culture is going to help to create a strategy not only for the nearest future but also in a long run.  

 
1. Financial Stability Review – April 2018. Електронний ресурс. [Режим доступу]: 

https://www.rba.gov.au/publications/fsr/2018/apr/global-financial-environment.html 
2. The economic crisis and the two great challenges of the 21st century. Електронний ресурс.[Режим доступу]:  

http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/news/the-economic-crisis-and-the-two-great-challenges-of-the-21st-century/  
3.  A decade after Lehman fell, the global economy is not better. It’s worse. Електронний ресурс.[Режим доступу]:  

https://www.theguardian.com/business/2018/sep/16/lehman-decade-after-fall-global-economy-not-better-worse  
4. Why the economy needs nature. Електронний ресурс. [Режим 

доступу]:https://www.theguardian.com/environment/blog/2013/jan/09/economy-nature  
5. April 2018 global poverty update from the World Bank. Електронний ресурс.[Режим доступу]: 

http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/april-2018-global-poverty-update-world-bank  
6. Putting a price on global environmental damage. Електронний ресурс.[Режим доступу]: 

https://www.trucost.com/trucost-news/putting-price-global-environmental-damage-2/  
7. Corporate Social Responsibility (CSR). Електронний ресурс.[Режим доступу]: 

https://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp  
8.  Global debt hits a new record at $247 trillion. Електронний ресурс.[Режим доступу]: 

https://www.cnbc.com/2018/07/11/global-debt-hits-a-new-record-at-247-trillion.html 
 
 
 
 
 
 



 67 
 

Скіп Р. А. 
студ. групи ФБ-21 

Науковий керівник – к.е.н., доцент каф. ММП Т. В. Ясінська   
 

КРОС-КУЛЬТУРНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК НЕВІД'ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ  
МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
Ведення міжнародного бізнесу суттєво відрізняється від ведення внутрішнього бізнесу, оскільки всі 

країни різні і необхідно враховувати їх особливості при здійсненні підприємницької діяльності. Усе більша 
кількість підприємств здійснює свої операції на території багатьох країн одночасно, як це роблять McDonald's 
Corporation, Wal-Mart Store Inc., Coca-Cola Company та багато інших. 
Перш ніж виходити на ринки інших держав, менеджерам підприємств необхідно неабияк попрацювати над 
вивченням традицій, звичаїв, особливостей політичної, економічної та правової систем цих країн. Адже через 
незнання діяльність компанії в іншій країні може бути неефективною та збитковою. 

За таких умов актуальності набуває проблема вивчення культурних особливостей, менталітету окремих 
національностей. Важливою сьогодні є здатність виявляти та використовувати особливості національних 
культур для створення унікальних конкурентних переваг на міжнародному ринку [1]. Все перелічене є 
завданням крос-культурної грамотності, під якою матимемо на увазі розуміння того, як культурні відмінності 
всередині країн та між країнами впливають на практику міжнародного підприємництва. 

Керівництву компаній доцільно розвиватись у питаннях крос-культурної грамотності та проводити 
навчання в даному напрямку для свого персоналу. Обізнаність у крос-культурній тематиці допомагає 
менеджерам уникнути можливих ризиків та небажаних наслідків для бізнесу та стати більш успішними. В 
світовій практиці достатньо прикладів негативного впливу незнання культури на діяльність компаній, що не 
врахували особливостей мультикультурного середовища з точки зору розбіжностей в цінностях, мовних та 
ментальних відмінностей. 

Яскравим прикладом може бути компанія Wal-Mart Store Inc., яка зазнала провалу на німецькому ринку і 
була куплена Metro у 2006 році, і McDonald’s, який успішно зміг пристосуватися до специфічного індійського 
ринку у 1990-х роках і працює досі.  

McDonald’s являється зразком глобального маркетингу, тому що пропонує своїм відвідувачам в 
основному стандартне меню, незалежно від місця, де він знаходиться. Але разом з тим компанія приділяє увагу 
смакам місцевого населення. В Сінгапурі на сніданок подають булочку із сосискою, що зроблена із курячого, а 
не свинячого, фаршу із спеціями. Щоб приблизитись до більш традиційних смаків японців, в меню із «біг-
маком» з’явились «теряки-бургери» і страви із рису. В Польщі можна замовити молочні коктейлі з чорної 
смородини, в Нідерландах – вегетаріанські бургери, а в Норвегії – бургери із лососем. Врахування місцевих 
смакових потреб допомогло  McDonald’s стати номером один в мережі виробників швидкої їжі. На відміну від 
McDonald’s, компанія Wal-Mart Store Inc. забула про національні та культурні особливості німців. Менеджери 
компанії вважали, що для захоплення ринку їм буде достатньо масштабу та низьких цін. Але саме масштабу в 
Німеччині і не вистачило, 85 магазинів, які купила Wal-Mart Store Inc., було занадто мало. Ціни, які 
пропонувала мережа не були значно нижчими від цін в інших магазинах, і заради економії в кілька євро німці 
не були готові їхати у великі гіпермаркети за місто. Також керівництву було байдуже на місцеве законодавство 
та порядки, у зв’язку з чим на них кілька разів подавали в суд різні інстанції [2].  Ось чому «крос-культурні» 
знання надзвичайно необхідні сучасним менеджерам для успішної підприємницької діяльності. 

Під культурою розуміють систему цінностей та норм, які поділяються групою людей і задають програму 
життя. Цінності становлять основу культури. Так, статус менеджера в Німеччині визначається його 
досягненнями, тривалістю служби, кваліфікацією, у Франції та Англії - походженням, елітарною освітою, 
інтелектуалізмом і витонченістю, в США – талантом, ініціативою, вмінням добиватися мети, у Китаї, Японії - 
освіченістю, моральністю, патерналістським ставленням до підлеглих, в Україні - твердістю у відстоюванні 
своєї позиції, толерантністю, тактом, витримкою, почуттям гумору [3].  
Практика міжнародного підприємництва дозволяє виділити ряд ключових проблем, з якими стикається 
менеджер мультинаціональної компанії в повсякденній роботі і, які суттєво залежать від культурного фону – 
мовні бар’єри, невербальне спілкування, сприйняття, стереотипи, обставини місця і часу, етика, етноцентризм 
тощо.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЧАТ-БОТІВ ЯК IT-НСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ 
 

Чат-бот – це програма, яка працює у режимі реального часу, 24/7/365, вона відповідає на запитання 
користувача, записує та обробляє різні види даних і тим самим автоматизує бізнес процеси. Найбільшої 
популярності чат-боти набули у 2015 – 2016 роках, коли масово почалось їх створення на таких платформах як 
Facebook Messenger, Telegram, Viber, Slack тощо. 

По суті, використання чат-боту у міжнародному бізнесі відображає процес встановлення першого 
контакту із потенційним клієнтом (лідом), а точніше – отримання його даних для подальших кампаній. У цьому 
контексті він відіграє роль електронної адреси. Чат-бот забезпечує виконання значної частини рутинних 
операцій, таким чином, сприяючи автоматизації процесів управління у компанії, що, у свою чергу, може 
збільшити прибуток, однак останнє залежить в від типу бізнесу, і від завдання, яке покликаний вирішувати цей 
конкретний чат-бот. У цьому контексті чат-бот можна розглядати як готове IT розв’язання проблеми, а також 
специфічний спосіб вирішення маркетингового завдання (побудови UX плану для користувача). 

Сучасні чат-боти сучасності не тільки дають відповіді на запитання, а й забезпечують роботу із 
зовнішніми сервісами (наприклад для підключення NLP (Natural Language Processing)), тобто імітація людської 
мови за певним сценарієм, API (Application Programming Interface), що дає можливість чат-ботам надавати 
інформацію щодо курсу валют, та AI (Artificial intelligence) для вільного спілкування із користувачем. 

На даний час розрізняють такі види чат-ботів: 1) Qualification bot. Оператор «першої лінії» підтримки, 
який визначає тематику звернення користувача і перенаправляє запит далі; 2) Out of office bot – дає можливість 
відповідати на питання відвідувачів цілодобово, для чого достатньо пропрацювати сценарії основних запитів 
(аналіз попередніх звернень) і сформувати логіку відповідей; 3) Pricing pagе. Використовується для сайтів з 
послугами і користувачами на сторінці з описом їх вартості; бота може запросити для менеджера сайту 
контактні дані відвідувача, з’язувати його наміри або побоювання; 4) Competition bot. У даному випадку 
пропонується використовувати ігрову механіку комунікації з користувачем (quiz-вікторина) й у випадку успіху 
останнього надсилається запит електронної адреси для надання подарунка. У випадку програшу користувач 
може отримати втішну знижку; 5) Product recommendation bot. Вивчивши смаки користувача сайту за 
допомогою декількох питань або на основі аналізу попередньої активності / покупок, чат-бот формує 
персональні рекомендації товарів; 6) Enterprise bot. Якщо продукт зацікавив потенційного споживача 
(користувача), чат-бот допоможе зібрати контактні дані і визначити зручний час для дзвінка. Крім цього, чат-
боти можна використовувати для таких цілей, як валютні транзакції, а саме для здійснення переказів коштів 
між користувачами, що є поєднанням фінансових та IT-технологій.  

Таким чином, запровадження чат-ботів суттєво сприятиме інтелектуалізації систем управління у 
міжнародному бізнесі на основі раціонального використання переваг людського та штучного інтелекту. 

 
1. Маркофф, Дж. (2017), Homo Roboticus. Люди і машини у пошуках взаєморозуміння. 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ  
У ГОТЕЛЬНО-ВІДПОЧИНКОВОМУ КОМПЛЕКСІ 

 
Перехід країни на ринкові відносини змінив концепцію управління персоналом, вибір засобів і методів 

практичної реалізації задач управління персоналом з метою підвищення ефективності виробництва як умови 
конкурентоздатності підприємства. Велике значення в діяльності підприємств готельно-відпочинкового комплексу 
займає кадровий потенціал. Для формування належного ставлення до праці необхідно створювати такі умови, щоб 
персонал сприймав свою працю як свідому діяльність, що є джерелом самовдосконалення, основою професійного та 
службового зростання.  Кадровий потенціал підприємств готельно-відпочинкового господарства — це сукупність 
працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих у виробництві різних видів послуг що входять до 
списочного складу підприємства. Він являє собою сукупність здібностей і можливостей кадрів забезпечувати 
досягнення цілей довгострокового (перспективного) розвитку підприємства. На результативність діяльності 
підприємства, звичайно, визначальний вплив продовжує робити економічний аспект в управлінні персоналом. Саме 
з ним повʼязана організація винагородження, формування чисельності персоналу, його професійно-
кваліфікаційного складу (повʼязаного із застосуванням техніки, технологієї, організацією виробництва і праці), 
ефективне використання персоналу за кваліфікацією, рівнем освіти, тощо. Основою формування кадрів на 
підприємствах виступає кадрова політика, яка є цілісною кадровою стратегією, що об’єднує різні форми кадрової 
роботи, стиль її проведення на підприємстві та плани щодо використання робочої сили. Кадрова політика 
підприємства повинна розроблятись на перспективу на підставі вивчення технологічних та організаційних 
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виробничих відмінностей і повинна забезпечити прогнозування потреби у поповненні кадрів, кадрове планування, 
відбір, розподіл, розвиток кадрів, дослідження морально-психологічного клімату, аналіз кадрового складу (оцінка 
результатів трудової діяльності і потенціалу кадрів), професійне просування, ефективні заходи мотивації, розвиток 
міжособистих неформальних зв’язків, високу якість трудового життя, що матиме наслідком процвітання 
підприємства. При цьому мають враховуватись фізичні та розумові особливості, нахили, характер кожної 
особистості, розвиток кожного працівника вважаємо за потрібне починати з моменту його вступу до підприємства, 
забезпечуючи професійну орієнтацію та адаптацію в колективі. Поряд з освітою у вищих та професійно- технічних 
навчальних закладах, виключно ефективною вважаємо підготовку та перепідготовку кадрів безпосередньо на 
підприємстві, де людина працює, нею вивчено особливості конкретного виробництва та вона прагне 
самовдосконалення. Підготовка робочих на виробництві, що здійснюється завдяки індивідуально - бригадному та 
курсовому навчанню, взагалі є найбільш масовим видом забезпечення підприємств робітничими кадрами. З 
розвитком і ускладненням виробництва, прискоренням науково-технічного прогресу змінюються вимоги до кадрів. 
Підвищуються вимоги до загальноосвітньої, економічної, технічної, технологічної підготовки працівників, до рівня 
їхньої кваліфікації. Виникають питання раціонального використання трудових ресурсів, оптимальної оцінки 
діяльності кадрів. Кадровий потенціал значною мірою залежить від умов і факторів зовнішнього середовища. На 
нього впливають кон’юнктура ринку праці, державне регулювання, якість життя людей, освітній рівень населення, 
культура та інші соціально-економічні умови. З боку підприємства – це принципи управління і кадрова політика, 
виробнича та трудова дисципліна, організаційна культура, система стимулювання працівників та ін. При цьому 
головною метою системи управління кадровим потенціалом на підприємств є створення сприятливих умов для 
формування кількісної та якісної складових кадрового потенціалу для найбільш ефективного його використання. 
Особливе значення в системі управління кадровим потенціалом набуває мотивація персоналу, яка є основним 
засобом забезпечення оптимального використання ресурсів і мобілізації наявного кадрового потенціалу. Основна 
мета мотивації персоналу в системі управління кадровим потенціалом – отримання максимальної віддачі від 
використання наявного кадрового потенціалу, що дозволяє підвищити загальну результативність і прибутковість 
діяльності підприємства. Всередині підприємства – на внутрішньому ринку праці – також можна виділити ряд 
фактрів впливу на величину його кадрового потенціалу: соціальна мобільність на внутрішньому ринку праці, яка 
виражається в освітньо-кваліфікаційній та професійній, тобто якісній, зміні характеристик кадрів; рівень оплати 
праці, що склався на підприємстві в порівнянні з рівнем оплати праці в країні, галузі, регіоні або в порівнянні з 
попереднім періодом, який би заохочував до змін кількісно- якісних характеристик кадрового потенціалу; від 
управління кадровим потенціалом, безпосередньо залежить ефективність діяльності підприємства.  

Першочерговими заходами цієї роботи вважаємо такі: 
ü запровадити системне планування роботи з персоналом; 
ü звернути увагу на якісний склад вищого керівництва,  від професіоналізму та майстерності якого 

залежить здатність фірми зберегти конкурентні позиції на ринку; 
ü переглянути розміри оплати праці та врегулювати їх відносно ринкових; 
ü мінімізувати заборгованість із виплати заробітної плати; 
Формування кадрового потенціалу підприємства складна і довготривала справа, тому потрібно постійно 

співпрацювати з навчальними закладами, розробляти нові системи мотивації та результативності персоналу. 
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УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ 
 
Відносини України і Польщі у сфері торгівлі товарами активно розвиваються. За даними Державної 

служби статистики експорт та імпорт товарів України з 2002 р. суттєво зріс, а саме у 5-6,5 разів. Така динаміка 
є позитивною, оскільки сприяє розвитку економіки (рис. 1). 

Аналізуючи отримані дані, бачимо, що стрімкіше зростання спостерігається після 2005 р. Це пов’язано, 
насамперед, із вступом Польщі до Європейського Союзу. В той час, коли у 2004 р. торгове сальдо було 
незначне, але позитивне, то в 2005 р. ситуація докорінно змінюється. З кожним роком різниця між експортом та 
імпортом значно збільшується. Це пов’язано з тим, що польські товари ставали більш конкурентоспроможними 
порівняно з українськими за якістю і ціною. 

Найбільша різниця між експортом та імпортом спостерігалася у 2008 р. Проте глобальна економічна криза 
залишила свій слід і на торгівлі товарами між країнами. У 2009 р. експорт та імпорт товарів скоротився майже удвічі, 
але ввезення товарів значно перевищувало вивезення, тобто торгове сальдо залишалося від’ємним. 

З кожним роком торгівля набирала обертів, значно зростав експорт товарів у порівнянні з минулими 
роками, проте сальдо торгового балансу все ж було з від’ємним значенням. З 2015 р. спостерігаємо 
зростання торгівлі і зменшення абсолютної різниці між експортом та імпортом. Насамперед це пов’язано із 
підписанням у 2014 р. Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Дана угода спростила 
доступ вітчизняним підприємцям на ринки Європи, у тому числі Польщі, і польським (європейським) на 
українські ринки збуту. 
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Рис.1. Динаміки торгівлі України з Польщею 
 
Зростання торгівлі протягом 2015-2017 рр. спричинено й агресією Росії та анексією Криму. Оскільки 

порівняно з попередніми роками значно скоротилася торгівля з РФ, відповідно Україна шукала нові ринки 
збуту і нових імпортерів. У 2017 р. спостерігалося за останні роки найбільш суттєве збільшення товарообігу 
між країнами. Так сума загальної торгівлі досягла 6,2 млрд. дол., що на 26% більше порівняно з 2016 р. 

Проте зараз в Україні постає гостро проблема «човникової» торгівлі. Вона не є чітко визначеною 
контрабандою, а є законно дозволеним економічним процесом. У даній ситуації Україна постає імпортером 
польських товарів, і, як наслідок, держава кожного року втрачає значні кошти, тим самим зміцнюючи 
економіку Польщі. 

Отже, підсумувавши вище сказане, можна вважати, що Польща є важливим торговим партнером України, 
адже у 2017 р. була першим експортним ринком у Євросоюзі та другим найбільшим імпортером товарів після 
Німеччини. Підписання Угоди про асоціацію в короткостроковій перспективі дає спрощення торгівлі. Полегшення 
відбудеться внаслідок поступової ліквідації митних тарифів між Україною і ЄС, що призведе до зменшення витрат 
на проведення торговельних операцій, і як наслідок, сприятиме торгівлі в цілому. 

 
1. Determinats of Polish exports to the Ukrainian market [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br37_01lewandowska.pdf 
2. Оцінка розвитку українсько-польських економічних відносин у сучасному політичному контексті 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id= 
3334:ukrainsko-polski-vidnosunu&catid=8&Itemid=350 
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ  ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА:  
ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
Сталий розвиток підприємства можливий на основі формування та впровадження обґрунтованої 

маркетингової стратегії, спрямованої на вирішення складних соціально-економічних проблем, визначення, 
підтримку та нарощення потенційних та фактичних конкурентних переваг підприємства. Маркетингова стратегія 
туристичного підприємства є складовою загальної стратегії підприємства, під якою розуміють всебічний 
комплексний план розвитку підприємства, спрямований на досягнення довгострокової мети, що включає напрямки, 
завдання та пріоритети розвитку підприємства і комплекс відповідних заходів, дій та рішень [1]. 

В умовах швидкозмінного зовнішнього середовища регіону, невизначеності соціально – економічних та 
політичних процесів, що характерні в сьогоденні, саме використання стратегічного підходу до здійснення мар-
кетингової діяльності на рівні підприємства дозволить ефективно реагувати на можливі зміни в навколишньому 
середовищі.  

Важливими завданнями стратегічного характеру в процесі формування ефективної маркетингової стратегії є 
визначення дестабілізаційних та стимуляційних чинників розвитку діяльності підприємства, виявлення основних 
конкурентів, оцінювання привабливості ринку, конкурентних переваг та ринкової позиції підприємства, стратегічних 
орієнтирів діяльності підприємства, визначення внутрішнього маркетингового потенціалу тощо.  

Роль маркетингу у стратегічному плануванні розвитку підприємства полягатиме в створенні основи, 
визначенні загальних принципів розвитку, орієнтації стратегії на потреби цільового ринку, забезпеченні 
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інформаційної бази для стратегічного планування та визначенні найоптимальніших способів досягнення цілей. 
Підґрунтям для розробки маркетингової стратегії є аналіз стану і тенденцій розвитку підприємства, яке 
виступає важливою вихідною базою для прийняття управлінських рішень органами управління. 

Особливість маркетингової програми полягає у формулюванні і досягненні цілей у сфері маркетингу 
переважно маркетинговими засобами. Слід відмітити, що реалізація окремого маркетингового заходу може і не 
підвищити конкурентоспроможність підприємства, а впровадження саме комплексу заходів здатне змінити 
ситуацію в якій знаходиться досліджуване підприємство. 

Узагальнені особливості та рекомендації щодо реалізації маркетингової стратегії туристичного 
підприємства в умовах міжнародної економічної діяльності наведено в табл.1. [2]. 

 
Таблиця 1. 

Негативні особливості та шляхи покращення реалізації  
маркетингової стратегії туристичного підприємства 

 
Негативні особливості Шляхи покращення 

Несистематичний моніторинг ринку туристичної 
діяльності, що призводить до низького рівня 
достовірності висновків та прогнозів в процесі 
реалізації маркетингової стратегії, сформованих на 
основі спостережень та аналізування діяльності 
підприємства. 

Застосування спеціалізованих інформаційно-
аналітичних програм, що дозволить здійснення 
систематичного моніторингу ринку туристичної діяльності, а 
також зменшить ризики недостовірності інформації в процесі 
реалізації маркетингової стратегії. 

Нерозвинута система матеріального стимулювання 
працівників підприємства, що не дозволяє на 
належному рівні їх стимулювати з метою реалізації 
маркетингової стратегії в умовах міжнародної 
економічної діяльності  

Розроблення системи матеріальних (заробітна плата, надбавки, 
доплати, видача путівок на відпочинок та лікування, участь у 
прибутках тощо) і нематеріальних (нагородження грамотами, 
медалями, винесення подяки, визнання та адекватна оцінка 
виконаної роботи, можливість самовдосконалення та 
самореалізації тощо) стимулів для стимулювання працівників, в т. 
ч. і тих працівників, що задіяні в процесі реалізації маркетингової 
стратегії підприємства. 

Високі потенційні витрати на процес реалізації 
маркетингової стратегії ПП «Нова Європа» в умовах 
міжнародної економічної діяльності, що призводить 
до вибірковості реалізації тої чи іншої стратегії. 

Залучення фахівців, які спеціалізуються на формуванні 
інформаційних програм щодо реалізації маркетингової 
стратегії з метою зменшення витрат на даний процес, а також 
наданні відповідних рекомендацій щодо збільшення кількості 
потенційних користувачів послуг підприємства. 

 
Отже, процес реалізації маркетингової стратегії туристичного підприємства може мати різну структуру, 

систематизуючи маркетингову інформацію, він повинен розробляти систему заходів для досягнення 
поставлених маркетингових цілей, містити механізм для регулювання контролю і визначення ефективності 
тощо. Таким чином, усунення зазначених вище негативних особливостей дасть змогу покращити процес 
реалізації маркетингової стратегії туристичного підприємства в умовах міжнародної економічної діяльності. 

 
1. Багорка М.О. Основи стратегічного планування маркетингової стратегії  туристичного 

підприємництва / М.О. Багорка// Вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського: 
«Глобальні та національні проблеми економіки». № 15. – 2017.с. 53 – 57.  

2. Маркетингова стратегія туристичного підприємства: моделі формування та оцінювання: 
монографія / [Кулєшова Н.В., Полякова О.Ю.] – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015 – с. 3.  

3. Розпорядження про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 р. № 168-р  
від 16.03.2017 р.  
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ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА  
В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Система управління витратами є сукупністю взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, які 

забезпечують реалізацію функцій щодо цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх видів, місця та носіїв 
за постійного контролю рівня витрат, їх планування, аналіз та стимулювання їхнього зниження [1]. Планування 
передбачає розрахунок оптимальних розмірів витрат для досягнення поставлених цілей діяльності 
підприємства. У процесі аналізування та обліку витрат відбувається виявлення та розрахунок їх розміру. 
Контролювання забезпечує перевірку правильності проведених розрахунків і виявлення відхилень фактичних 
обсягів витрат від норм, планів, кошторисів. У процесі контролювання відбувається поглиблений аналіз 
встановлення причин відхилень (факторний аналіз), що дає змогу визначати чинники, які вплинули на 
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відхилення, виявляти ступінь впливу цих чинників на результативні показники. Функція регулювання здійснює 
пошук альтернативних шляхів зниження витрат для отримання оптимального результату. 

Щодо інформаційного забезпечення, оперативну інформацію для здійснення функції контролю та аналізу 
забезпечують процеси планування і обліку витрат. У свою чергу, інформація, отримана в результаті прове-
деного аналізу, є складовою частиною інформаційної системи управління витратами та може бути використана 
не тільки для оперативного й тактичного, а й для стратегічного планування [1]. 

До інформаційної системи управління витратами ставлять такі вимоги: відповідність інформації 
потребам управління; забезпечення мінімальним, але достатнім обсягом інформації для прийняття виважених 
управлінських рішень; забезпечення оперативного реагування на відхилення; достовірність інформації; 
регулярність інформації для простеження динаміки; багатоваріантність інформації для розгляду альтернатив-
них рішень; результативність інформації, яка полягає у зіставленні результатів із витратами; комплексність та 
наочність інформації [2].  

Управління витратами будь-якого суб’єкта господарювання в умовах міжнародної економічної 
діяльності  – це процес, що залежить від управлінських рішень суб’єктів управління витратами, які реалі-
зуються виконавцями різних рівнів з метою управління ресурсними потоками підприємства. Також цей процес 
залежить від наданої інформації та процесу інформаційного забезпечення, що є частиною застосовуваних 
методів управління витратами. Загальні підходи до управління витратами формувалися ще за давніх часів, 
віддзеркалюючи розвиток економічних відносин та виробничих систем. Більш чітко вони сформувались у 
межах бухгалтерського обліку, а з розвитком і ускладненням економічних відносин та посиленням конкуренції 
– у межах управлінського обліку. 

Проблемами інформаційного забезпечення управління витратами підприємств в умовах міжнародної 
економічної діяльності є: недостатній рівень гнучкості та автоматизації, пов'язаний із необхідністю визначення 
норм і нормативів витрат та систематичним збором інформації щодо їх виконання з метою застосування заходів 
управлінського впливу; трудомісткість інформаційного забезпечення управління витратами підприємства в 
умовах міжнародної економічної діяльності; неузгодженість системи інформаційного забезпечення із обліково-
аналітичною моделлю управління витрат підприємств в умовах міжнародної економічної діяльності; 
недостатній рівень мотивування працівників інформаційної сфери діяльності підприємств, що впливає 
викривлення інформаційних потоків щодо витрат і виникнення потреби залучення сторонніх осіб для 
здійснення функцій контролю підприємства в умовах міжнародної економічної діяльності.  

Для їх вирішення рекомендовано здійснити оптимізацію інформаційного забезпечення управління витра-
тами підприємств при впровадженні альтеративних методів управління витратами, автоматизацію обліково-
аналітичних процесів управління витратами підприємства в умовах міжнародної економічної діяльності, 
формування і впровадження моделі обліково-інформаційного забезпечення управління витратами підприємст-
ва, удосконалення мотиваційних процесів працівників інформаційної сфери діяльності підприємства в умовах 
міжнародної економічної діяльності. 
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ПОКРАЩЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ БАЗИ  

ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

Сучасний етап розвитку національних економік загалом та України зокрема, встановлення якісно-нових 
міжнародних економічних відносин, формування глобального ринку вимагає від  урядів сучасних та 
інноваційних підходів до ведення бізнесу як на території країни, так і поза її межами. 

Однією з найпоширеніших тенденцій розвитку національної економіки України є зростання 
зовнішньоекономічної діяльності, про що свідчать статистичні дані. Так, за інформацією Державної служби 
статистики (Держстату) України, обсяг експорту товарів і послуг України у 2017 р. становив 52 329,6 млн дол. 
США, а імпорту товарів та послуг – 54 955,0 млн дол. Порівняно з 2016 р. експорт збільшився на 16 %, імпорт – 
на 23,3 %. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу у 2017 р. становило 2625,4 млн дол. (у 2016 р. 
воно було позитивним і становило 541,6 млн дол.). При цьому в 2017 р. обсяг експорту товарів з України 
становив 43 266,6 млн дол. США, а обсяг імпорту – 49 598,5 млн дол. Порівняно з 2016 р. експорт товарів 
збільшився на 19 % (на 6904,9 млн дол.), а імпорт – на 26,4 % (на 10 348,7 млн дол.). Завдяки випереджаючому 
зростанню імпорту товарів, причини якого зазначалися вище, порівняно з їх експортом негативне сальдо української 
зовнішньої торгівлі товарами у 2017 р. становило 6331,9 млн дол. (у 2016 р. сальдо української зовнішньої торгівлі 
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товарами було також негативним, але за абсолютним значенням менше, ніж у 2017 р. – 2888,1 млн дол.). У підсумку 
коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів в Україну становив 0,87 (у 2016 р. – 0,93). Зовнішньоторговельні 
операції нашої держави у сфері товарообміну проводилися з партнерами з 223 країн світу[3] 

Це вимагає одночасного розвитку логістичного інструментарію проведення даної діяльності.  Так, за 
експертними даними, витрати на переміщення матеріальних потоків у сфері міжнародного обміну складають до 
25-35% від вартості продажу експортно-імпортної продукції, в той час, як подібні витрати на внутрішньому 
ринку не перевищують 8-10% від вартості товарів, призначених для відвантажування [1, С. 20]. 

Згідно з даними Європейської асоціації, застосування організаціями логістичних принципів організації і 
управління матеріальними потоками надає можливість скоротити запаси від 30 до 70 %, а за даними 
Промислової асоціації США – на 30-50 %. 

За оцінками закордонних фахівців, впровадження логістики на підприємстві забезпечує: • скорочення 
витрат у сфері товарообігу на 20 %; • скорочення обсягу запасів – на 30 – 70 %; • зниження собівартості 
продукції на 30 %. 

Проф. В.С. Лукінський, посилаючись на результати експертної оцінки фахівців, указує, що застосування 
логістики дозволяє: • знизити рівень запасів на 30–50 %; • скоротити час руху продукції на 25–45 %; • 
скоротити повторні складські перевезення в 1,5–2,0 рази; • скоротити витрати на автоперевезення на 7–20 і на 
залізничні перевезення – на 5–12 %. В.В. Смиричинський, розглядаючи досвід формування регіональних 
логістичних систем, у тому числі державних закупівель, у розвинених капіталістичних країнах, відзначає, що 
при реалізації логістики: а) транспортні витрати скорочуються на 7–20 %, б) витрати на вантажно-
розвантажувальні роботи і збереження матеріальних ресурсів (МР) і готової продукції (ГП) зменшуються від 15 
до 30%, а загальні логістичні витрати – на 12–35 %. Передача функцій постачання і збуту продукції від фірм-
виробників до логістичних посередників дозволяє майже в три рази скоротити власні витрати фірм на ці цілі, 
збільшити оборотність матеріальних ресурсів на 20–40 %, знизити запаси МР і ГП від 50 до 200% [2]. 

Отже, за результатами проведеного дослідження щодо впливу логістичної інфраструктури на результати 
діяльності як бізнесу, так і держави загалом, можна зробити висновок, що логістична база є необхідною 
структурною одиницею у розвитку національної економіки країн, як такої, що є конкурентоспроможною на 
світовому ринку та привабливою для іноземних партнерів. 
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МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Реалізація всіх рекламних заходів передбачає розробку та використання рекламних бюджетів. Бюджет 

допомагає чітко визначити рекламні цілі та розвиток проекту для досягнення цієї мети. З економічної точки 
зору витрати на рекламу є поточними витратами. Якщо на підприємстві недостатньо рекламних витрат, 
зростання продажів майже дорівнює нулю. Однак існує певна максимальна межа, а потім збільшення продажів 
через збільшення витрат на рекламу. [4] 

В економічній літературі величину рекламного бюджету пропонують визначати кількома способами: в 
процентах до обсягу збуту; з урахуванням цілей і задач; на основі моделювання залежності між рівнем 
комунікації і поведінкою споживача; на основі планування витрат . 

Однак підприємству не варто покладатися цілком і повністю на якийсь один метод, а доцільно 
користуватися їх поєднанням. У той же час вартість реклами залежить від фінансових можливостей. компанії, 
міри жорсткості конкурентної боротьби на конкретному товарному ринку, рівня його насиченості 
конкурентоздатними товарами, особливостей товару (передусім, частоти попиту, міри складності асортименту, 
рівня цін на нього), специфіки сегмента ринку, що обслуговується. 

Існують кілька методів визначення обсягу рекламного бюджету: 
- бюджет, залежно від наявності готівки, базується на тому, що використовуючи цей метод, компанія 

використовую ту кількість готівки, яку вона може собі дозволити. 
- на підставі фактичних даних попереднього періоду було створено рекламний бюджет. За допомогою 

цього підходу компанії формують бюджети на основі річних бюджетів, які адаптуються до змінених умов. 
- створити рекламний бюджет на основі плану витрат. План витрат на рекламу - це оцінка витрат на 

рекламу. Ось деякі з найпопулярніших витрат в рекламному бюджеті: 1) адміністративні витрати (заробітна 
плата працівників, непрямі витрати тощо); 2) закупівля рекламного простору (купівля приміщень для газети та 
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журналів, час телебачення та мовлення, розміщення публікацій карт, встановлення дошок оголошень тощо); 3) 
витрати на рекламу засобів масової інформації (відеокліпи, плакати, витрати на дошці оголошень); 4) плата за 
рекламні агентства; 5) інші витрати на рекламу. 

- метод конкурентного паритету. Цей метод включає масштаб рекламних бюджетів на рівні витрат 
конкурентів. 

- рекламні бюджети ґрунтуються на емпіричних методах, в яких витрати на рекламу визначаються 
експериментально шляхом проведення ряду тестів на різних ринках у різних рекламних бюджетах. 

- метод Дорфмана-Стеймана. Цей метод базується на трьох показниках: 1) загальний обсяг продажів 
компанії; 2) еластичність попиту на ціну; 3) гнучкість реклами. 

- розробити свій рекламний бюджет на основі цілей і завдань кампанії. Використовувати цей метод, щоб 
проаналізувати поточну ситуацію, встановити цілі, визначити кожну дію у кампанії для просування продукту та 
визначити витрати на його впровадження. Потім сумуються всі витрати на кожну операцію разом і 
обчислюється приблизний бюджет для рекламного бюджету. 

Однак компанії не слід покладатися лише на один спосіб, а краще використовувати їх у комбінаціях. При 
цьому рівень рекламних витрат повинен залежати від фінансових можливостей компанії, міри жорсткості 
конкурентної боротьби на конкретному товарному ринку, рівня його насиченості конкурентоздатними 
товарами, особливостей товару (передусім, частоти попиту, міри складності асортименту, рівня цін на нього), 
специфіки сегмента ринку, що обслуговується. [5] 
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ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ 
 
Медичний туризм є зростаючим сегментом міжнародного ринку послуг, який характеризується значними 

прибутками.  
Ринок медичного туризму – це система економічних відносин з приводу купівлі - продажу медичних і 

оздоровчих послуг та організації подорожей  з метою їх отримання. Товаром на цьому ринку виступає медична, 
оздоровча послуга. Покупцями є безпосередньо споживачі послуг, або їх законні представники; непрямі 
клієнти. Продавцями виступають безпосередньо виробники цих послуг.  

Стрімкий розвиток медичного туризму обумовлений кількома причинами: зростання вартості лікування 
в країнах з розвинутою економікою; поява нового кола споживачів медичних послуг, які хочуть поєднати 
якісне лікування за низькими цінами, і окрім того, ще й отримати яскраві враження від подорожей в інші 
країни; неможливість  своєчасного отримання необхідної медичної допомоги  на батьківщині; відсутність  в 
деяких країнах світу якісної медичної допомоги та відповідних  технологій для лікування та діагностики. 

 Задля того, аби розвинути медичний туризм, уряди деяких країн розробляють системи охорони здоров`я, 
в структуру яких входять лікувально-профілактичні заклади, туристичні агентства та страхові компанії, 
орієнтовані на медичний туризм. Існують національні програми, спрямовані на популяризацію країни в сфері 
медичного туризму [4].  

Чинники, які впливають на вибір країни медичними туристами для отримання медичних послуг [2]: рівень 
розвитку медицини, медичних технологій, тощо; вартість діагностики та лікування; розвиток транспортного та 
готельного секторів; законодавча база; популярність держави; розташування   країни на мапі світу 

Медичні процедури, починаючи від косметичної хірургії, стоматологічної роботи, до ортопедичної хірургії, 
високої якості і за доступні ціни сьогодні можуть забезпечити в багатьох країнах. За інформацією Healthy Travel 
Media, "Patients Beyond Borders", є 10 найбільших туристичних, медичних країн у світі [1]. Одна з них – це Ізраіль. 

Ізраїль є популярним місцем для медичного туризму. Більшість туристів прибувають з Європи, особливо 
колишнього Радянського Союзу, а також Сполучених Штатів, Австралії, Кіпру та Південної Африки, для 
проведення різних хірургічних процедур та терапії, включаючи трансплантацію кісткового мозку, хірургічну 
операцію та катетеризацію, ракові та неврологічні процедури, ортопедичні процедури, реабілітацію 
автомобільних аварій. Популярність Ізраїлю як місця для медичного туризму обумовлена статусом розвинутої 
країни з високоякісною медичною допомогою та водночас він  має менші медичні витрати, ніж в багатьох інших 
розвинутих країнах. Також, він приваблює туристів і ціновим фактором, адже вартість ортопедичної процедури є 
вдвічі меншою, ніж, наприклад, аналогічної в США. Доходи від медичного туризму оцінювалися приблизно в 140 
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мільйонів доларів у 2012 році.  Медичні туристи в Ізраїлі користуються як державними, так і приватними лікарнями, 
і всі основні ізраїльські лікарні пропонують туристичні пакети для здоров'я, які, як правило, коштують набагато 
менше, ніж аналогічні, у всіх інших країнах з аналогічним рівнем охорони здоров'я [3]. 

Отже, можна зробити висновок, що медичний туризм у всьому світі – це популярна діяльність, яка 
приносить колосальні прибутки країнам. Основними факторами цієї діяльності – є співвідношення ціни і якості 
медичних послуг, та досвіду персоналу. Міжнародний медичний туризм популярний у всьому світі. Деякі 
країни не можуть запропонувати своїм громадянам медичне лікування, таке як, наприклад, у Ізраїлі,  проте 
можуть покращувати рівень медичного обслуговування і удосконалювати законодавство для розвитку 
медичного туризму[1]. 
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Секція 3  
МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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ЗНАЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ВИХОДУ  
З ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ КРАЇН АЗІЙСЬКИХ ТИГРІВ 

 
Економічна діяльність країни є однією з ключових факторів її розвитку. З кожним роком, економічний 

стан може змінюватися як в позитивному напрямку, так і негативному. Однією із негативних наслідків є 
виникнення економічної кризи, що може призвести до банкрутства. Проте існує багато прикладів, коли 
найбідніші держави змогли знайти методи виходу із цього стану, серед них і країни Азійські тигри. Сьогодні 
Сінгапур, Гонконг, Республіка Корея і Тайвань демонструють високі темпи економічного зростання [1]. На 
сьогодні дана тема є актуальною, оскільки дослідження методів виходу на прикладі інших країн, а саме 
Азійських тигрів можуть стати вирішальними у подоланні кризи та розвитку економіки інших держав. 

Азійська фінансова криза в країнах південної і східної Азії розпочалася в липні 1997 року і стала 
найсерйознішим потрясінням світової економіки в 1990-х роках. Причиною вважається ріст державного і 
корпоративного боргу, нестабільної економіки і надлишкової пропозиції на ринку нерухомості [2]. А південно-
корейські транснаціональні конгломерати, так звані "чеболь", повинні були повернути банкам у 1998 р. 68 млрд 
дол.[3]. Подолання кризи – керований процес. Для того щоб успішно вивести країну з кризи потрібно своєчасно 
її розпізнати та виявити причини та симптоми настання [4]. 

Представники країн Азійських тигрів обрали наступні методи виходу з економічної кризи, які зробили їх еко-
номіку більш розвинутою. По-перше, вони змінили введення операцій з іноземними та національною валютами 
(відмова від прив'язки національних валют до долара і надання можливості обмінним курсам впасти до "природного 
рівня", тимчасове підвищення ставки рефінансування з метою зміцнення національної валюти) [2]. По-друге, зміна 
міжнародної економічної політики (врегулювання проблеми приватної заборгованості національних фінансових і 
господарських інститутів через переговори з іноземними партнерами про варіанти реструктуризації боргу і 
фінансову допомогу національному приватному сектору з боку держави (в тому числі на кошти, отримані від МВФ) 
в погашенні зовнішнього боргу, відкриття фінансового ринку для іноземного капіталу з метою розвитку конкуренції 
та інтернаціоналізації національних економік здійснення на практиці реального) [2]. Серед промислово розвинутих 
країн найбільшим інвестором підприємницького капіталу в НІК є США. Обсяг їх прямих інвестицій становить 10 % 
від загального обсягу таких інвестицій за кордоном. На другому місці за обсягом прямих інвестицій у "нові 
індустріальні країни" знаходиться Японія. Наприклад, для виходу з кризи, Тайвань отримав допомогу в розмірі 1,5 
млрд дол. США. Економіка цього острова залежить від імпортного палива, сировини, продовольства і обладнання. 
Іноземні інвестиції в економіку Сінгапуру складають 3 млрд. на рік, найбільшими інвесторами є Сянган та Японія.  
Гонконг та Сінгапур входять до П’ятірки країн, що залучають найбільше прямих іноземних інвестицій, відповідно 
$103.3 млрд. дол. та $67.6 млрд. дол.. Обсяг інвестицій в Південну Корею з-за кордону збільшився на 12,1% у 
річному вираженні і перевищив 12870 млн доларів. Цей показник є найвищим за десять років (прямі інвестиції з 
Сполучених Штатів зросли на 72,2% у річному вираженні, з Японії - на 93,4%, Китай вклав 414 млн доларів на різні 
місцеві проекти, а Індія інвестувала 371 млн) [5]. 

По-третє, реформування банківської системи (ліквідації банків або їх націоналізація з наступним продажем 
національним або іноземним фінансовим інститутам, злиття банків, списання приватних кредитів та їх придбання 
державою з подальшою рекапіталізацією, повне виконання зобов'язань банків перед фізичними особами) [2]. 

По-четверте, боротьба з корупцією: було скасовано державні субсидії на товари та послуги, відбулися 
зміни взаємовідносин у трикутнику «бізнес-профспілки-політична влада». Проте представники Світового банку 
переконані, що: «Тут люди більше інших вчилися, працювали більше і більше економили ніж інші» [6]. 

Завдяки застосуванням цих методів та іноземним інвестиціям, країни Азійські тигри запровадили не 
тільки передові інновації, але й стали провідними промисловими центрами. Так, Тайвань став важливим 
експортером капіталу у світі, особливо в Південно — Східну Азію (за останні п'ять років інвестиції у цьому 
регіоні досягли 36 млрд. $). Наприкінці 90-х років XX ст. найвищі темпи зростання виробництва серед країн 
Південно — Східної Азії мали Сінгапур і Тайвань (20% на рік). Згідно з економічними даними МВФ, щодо 
країн Азійських тигрів, станом на 2011р., найвищий рівень доходу на душу населення має Сінгапур - 50714 дол, 
далі йде Гонконг з показником 34393 дол., тоді Корея — 25949 дол.. Згідно з рейтингом МВФ, рівень доходу 
Тайваню складає 21592 дол. на особу.  

На мою думку, економічна криза активізувала зміни і допомогла Азійським тиграм покращити та пришвид-
шити розвиток галузей промисловості, провести реформи, що змінили економічну систему та стан цих країн.  
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АНАЛІЗУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СФЕРИ FIN TECH 
 
Фінтех – це  галузь, яка складається із компаній, які використовують технології та інновації, щоб 

конкурувати із традиційними фінансовими організаціями в обличчі банку чи посередників на ринку 
фінансових послуг. Це технології, які покращують і оптимізують фінансові послуги. Фінансові технології 
почали розвиватися після кризи 2008 року. Щоб скоротити свої витрати і оптимізувати роботу, банки 
запустили роботів-консультантів, почали пропонувати кредити онлайн і переміщати фінансові платежі в 
інтернет. Поштовхом для розвитку фінансових технологій стали мобільний інтернет, поширення 
смартфонів і незадоволеність населення банківськими послугами. Однак все більше і більше фінтех 
презентує рішення, які кардинально змінюють традиційні фінансові послуги, включаючи мобільні 
платежі, грошові перекази, кредити та управління активами. 

В Україні ФінТех перебуває на етапі зародження та налічує більше ніж 60 компаній з різним ступенем 
зрілості. Фактично, найбільшим ФінТех-прикладом в країні був Приватбанк (до націоналізації), технологічні 
послуги якого випереджали не лише локальний український ринок, але й європейський. 40% ФінТех-
провайдерів були засновані до 2015 року, тоді як 60% провайдерів з’явились за останні три роки. Близько 84% 
ФінТех-компаній вже почали пропонувати продукти та надавати послуги, а 16% ще знаходяться на етапі 
формування. ФінТех почав привертати увагу гравців фінансового сектору України лише у 2017 році після 
низки заходів та форумів, присвячених цій темі. Очікується, що більше зусиль та підтримки для розвитку цього 
важливого напрямку відбудеться у 2018 році.  

За напрямками діяльності  спостерігається така тенденція: платіжні сервіси і сервіси переказу коштів це лише 
32 %. Надзвичайно важливо, що 19% — це інфраструктура, тому що інфраструктура дає базу. Кредитування — 14%, 
маркетплейси -7%, страхування– 5%, діджитал та необанки- 5% та ін. (рис. 1) Цей тренд ми бачимо і в світі 

 Унікальність українських стартапів з фінтеху ще й в тому, що вони дуже швидко вчаться заробляти. Так, 
на Заході венчурні гроші створюють капіталізацію на мільярди доларів, хоча проект ще не приносить прибутку. 
Україна в цьому питанні на голову вище, тому що 85% вже продають і заробляють гроші. І що не менш цікаве, 
український фінтех йде "в ногу" із світовими технологічними трендами. Біометрична ідентифікація, машинне 
навчання, штучний інтелект — це те, над чим прямо зараз працюють українські фінтех компанії. 

 

.   
Рис. 1 Напрямки ФінТех-компанія 

 
Проте, стартапів у нас все-таки не вистачає. І тут напевно проблема з венчурними інвестиціями і з 

інвестиціями в цілому. Велика частина цих проектів орієнтовані на український ринок. Тобто, ми не 
транскордонні. Все, що ми робимо всередині України, ми робимо в основному для себе. Це проблема для самих 
компаній, оскільки вони не можуть отримати додаткові доходи. Це проблема для інвесторів. Вони не 
розуміють, навіщо вкладати в проект, який обмежений рамками однієї країни, який не знає як вийти за кордон. 
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Думаю, що зростання фінтех індустрії Україні в 2018 році в чотири рази — абсолютно реальні цифри, 
тому що цей ринок відкритий. В нас досить велика кількість населення і велика територія яка покрита 
приблизно однаково. Плюс з центру — з Києва до будь-якого міста не більше 500 км. Це дає логістичну 
доступність. Це дуже сильно впливає на розвиток екосистеми, логістику екосистеми електронної комерції. 
Потужна інфраструктура у вигляді високого проникнення мобільного зв’язку та смартфонів у поєднанні з добре 
освіченим та технологічно грамотним населенням сприятиме прискоренню розвитку ФінТех. 

Проте існують виклики для розвитку ФінТех-ринку в Україні 
1. Законодавче та регуляторне поле 
2. Традиційний банківський сектор, який повільно впроваджує інновації; 
3. Відсутність відкритих АРІ в банківській системі; 
4. Обмежений доступ ФінТех-провайдерів до капіталу та фінансування.  

 
 

Верхолюк І.О. 
студ. групи ЕВ-31 

Науковий керівник – доц. каф. ММП Дорошкевич К.О. 
 

ОСОБЛИВОСТІ АЗІАТСЬКИХ ОПЦІОНІВ 
 

Як відомо, азіатський опціон – це різновид опціону, вартість виконання якого визначається на основі 
середньої ціни базового активу за певний період часу. Тому, його ще називають опціоном середньої ціни або 
середньокурсовим опціоном. Азіатські опціони широко застосовуються на ринках з високою волатильністю 
базових активів. Вони укладаються переважно на товари, біржові індекси, курси валют і відсоткові ставки, 
цінні папери, нафту, кольорові метали тощо.  

Значного поширення азіатські опціони набули на позабіржових ринках. З кінця 80-х років азіатський 
опціон отримав репутацію одного їм з найбільш популярних екзотичних фінансових активів. 

Залежно від методу обрахунку ціни, азіатські опціони поділяють на два типи: арифметичні, які 
передбачають визначення середньої арифметичної ціни виконання; геометричні, ґрунтуються на середній 
геометричній. В обігу зустрічаються переважно інструменти, що ґрунтуються на розрахунку середньої 
арифметичної вартості опціону, зважаючи на їх доступність та зрозумілість для інвесторів. Якщо період 
спостереження за ціною базового активу збігається з терміном дії опціону, то такий інструмент називається 
повним азійським опціоном. Натомість, якщо період котирування базового активу, який використовується до 
визначення середнього значення ціни, відрізняється від періоду часу дії опціону, то такий похідний інструмент 
називається частковим азійським опціоном. 

Особливістю опціонів даного типу є те, що ціна виконання невідома на момент укладення контракту, а 
лише вказується спосіб її визначення у майбутньому. У даних умовах виникає ціновий ризик інвестора. Як одну 
із особливостей азіатських опціонів, вкажемо на те, що азіатські контракти не завжди є дешевші за європейські, 
оскільки коливання середньої ціни може буди меншим, ніж ціни спот  (ринкової ціни).  

У умовах здійснення експортно-імпортних операцій, ризик опціонних контрактів пов'язаний також із 
ростом або падінням середнього курсу національної валюти. Проте за його допомогою можна покрити багато 
місцевих транзакцій, використовуючи лише один інструмент хеджування. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 
Український фармацевтичний ринок в останні роки демонструє високі темпи росту і характеризується 

жорсткою конкуренцією між вітчизняними та іноземними виробниками лікарських засобів і виробів медичного 
призначення. 

В умовах ринкової ситуації скорочення частки лікарських засобів українського виробництва, відсутності 
гарантій щодо збереження фармацевтичного профілю, необхідності серйозних фінансових витрат кожен виробник 
лікарських засобів вимушений формувати конкурентну стратегію й тактику поведінки в бізнес-середовищі через 
підвищення конкурентоспроможності продукції та напрямів діяльності. Медикаменти випускає переважно невелика 
кількість розвинутих країн. Частка найбільших виробників лікарських засобів до яких відносяться США, Японія, 
Франція, Німеччина, Великобританія, Італія, Швейцарія, Іспанія, Нідерланди перевищує 75%. Україна перебуває у 
залежності від зарубіжних виробників медпрепаратів і не забезпечує потреб населення 

Конкурентоспроможність фармацевтичного підприємства-виробника лікарських засобів і виробів медичного 
призначення необхідно розглядати як систему безперервно взаємодіючого комплексу факторів, що характеризує 
ступінь реалізації реальних і потенційних можливостей для формування, підтримання й генерування нових 
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конкурентних переваг на протязі тривалого періоду часу. Тому забезпечення та підвищення конкурентоспроможності 
передбачає динамічне пристосування фармацевтичного підприємства до змінних факторів і умов бізнес-середовища. 

Фармацевтична промисловість України на сьогодні представлена 127 суб’єктами господарської діяльності, які 
мають ліцензію на виробництво лікарських засобів у промислових умовах. На сьогодні не всі вітчизняні виробники 
змогли досягти рівня, встановленого прийнятими у Європейському Союзі стандартами на виробництво лікарських 
засобів.  

Однак, на нашу думку, на фармацевтичному ринку є всі передумови для забезпечення конкурентоспроможності 
вітчизняної фармпродукції і, як наслідок, її підвищення. Про це свідчить поєднання комплексу публічних та приватних 
інтересів, зокрема: 1) публічний інтерес щодо підвищення ефективності вітчизняної фармацевтичної промисловості 
поєднується з приватним інтересом щодо забезпечення реалізації фармпродукції як такої; 2) публічний інтерес щодо 
бюджетно-фіскальних інтересів держави поєднується з приватним інтересом щодо збільшення обсягів реалізації 
вітчизняної фармпродукції; 3) публічний інтерес щодо зниження енерго-, матеріало- та капіталоємності виробництва 
поєднується з приватним інтересом щодо підвищення ефективності (затрати виробництва зменшуються/прибуток 
зростає); 4) публічний інтерес щодо готовності національного фармвиробництва до постійної структурної перебудови, 
до опанування нових технологічних укладів (гнучкість) поєднується з приватним інтересом щодо розширення та 
переходу до нових видів вітчизняного фармвиробництва; 5) публічний інтерес щодо забезпечення інтересів 
національної безпеки поєднується з приватним інтересом щодо захисту економічних інтересів вітчизняних 
фармацевтичних суб’єктів господарювання; 6) публічний інтерес щодо соціальної відповідальності фармбізнесу 
поєднується з приватним інтересом щодо усунення соціальної суперечності, посилення підприємницької ідеології. 

Держава також може впливати на забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів фармацевтичного ринку 
наступним чином: 1) шляхом застосування спеціальних механізмів державного регулювання щодо цін та тарифів 
на фактори фармацевтичного виробництва, зокрема енергоносії; 2) шляхом встановлення спеціальних режимів 
інноваційної діяльності для учасників фармринку в частині імпорту, експорту інноваційної продукції, визначення 
ключових правових форм залучення технологій: а) за допомогою комерційної концесії; б) передачі технологій 
за ліцензійними угодами; в) передачі технологій до статутного капіталу господарських товариств; 3) шляхом дере-
гуляції як засобу мінімізації транзакційних витрат через реформування дозвільних процедур; 4) шляхом застосування 
регресивного оподаткування для виробників та імпортерів інноваційної фармацевтичної продукції. 

Забезпечення наведених інтересів та реалізація заходів державної підтримки сприяють зміцненню 
конкурентоспроможності вітчизняної фармації. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ 

 
У майбутньому Україна може бути однією з найбільш привабливих для іноземних інвестицій країною. 

Цьому сприяє великий внутрішній ринок, ратифікація угоди про зону вільної торгівлі з Канадою та підписання 
угод про асоціацію України з ЄС, що в комплексі позитивно впливає на імідж України на міжнародній арені. 

Поєднання людського капіталу з високим рівнем освіти та відносно невеликою вартістю праці робить 
українців більш конкурентоспроможними. До того ж маємо концентрацію родючих земель, зручне транзитне 
розташування, близькість до ринку ЄС та недооцінені активи [4]. 

Україна фактично відштовхує іноземних інвесторів. Стандарти бухгалтерського обліку не відповідають 
міжнародним, існують безпекові ризики, немає судового захисту інвестицій. Проте великі ТНК інвестують кошти в 
розвиток мобільної мережі третього покоління у населених пунктах поруч із зоною конфлікту, натомість інші 
(Fujikura) розміщують свої виробничі потужності на заході України, подалі від зони конфлікту [4]. 

Важливою перешкодою для іноземних інвесторів є недостатньо розвинута інфраструктура бізнесу, а саме 
відсутність потужної страхової компанії, яка б покривала комерційні ризики під час реалізації особливо 
масштабних інвестиційних проектів, обмеженість довгострокових і недорогих банківських ресурсів; відсутність 
швидкісного транспортного сполучення з промисловими та сировинними центрами [2]. 

Також потрібно врахувати й бюрократію. Щоб завірити один документ, потрібно відвідати з десяток 
кабінетів. Про корупцію взагалі мовчимо (хоча й не варто). 

Для покращення інвестиційного клімату в Україні потрібні реформи, причому реальні [1]. Маємо 
боротися з корупцією на всіх ланках влади, знижувати інфляцію і рівень безробіття. Маємо запевнити інвесторів 
у безпеці капіталовкладень і можливості репатріації прибутку. 

Найпривабливішими галузями для інвестування є медицина, фармацевтика, сільське господарство та ІТ. 
У фармацевтиці маємо 19,7% зростання капітальних інвестицій. В Україні досить кваліфікованого кадрового 
потенціалу, ринок відносно вільний, є державні програми підтримки бізнесу [3]. 

Медицина також перспективна. Світ розвивається, не всі дослідження вдалі, з’являються нові хвороби. 
Слід шукати нові ліки, тому медицина є інвестиційно привабливою [3]. 

Населення Землі зростає, тому росте попит на продукти харчування, отже сільське господарство буде 
залишатися одним з найбільш перспективних секторів для інвестування. Україна в аграрному секторі має певні 
переваги: сприятливі погодні умови, велика територія родючих земель та традиційна спеціалізація на 
агропромисловості. 
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В України є надзвичайно великий потенціал щодо ІТ-технологій. Ми займаємо перше місце в Європі за 
кількістю сертифікованих фахівців. Вітчизняний ІТ-бізнес вже нині працює на зарубіжного замовника майже на 
100%. Стартовий капітал для входження на цей ринок порівняно невисокий, а вартість послуг у нас суттєво нижча. 
Сьогодні ринок показує 30-35% зростання щорічно, а інвестиції у вітчизняні стартапи цього сегменту за останні 5 
років перевищили 240 млн. дол., що набагато більше, ніж середній показник по Східній та Центральній Європі [3]. 

 
1.http://www.rusnauka.com/24_NTP_2009/Economics/50490.doc.htm 
2.https://biz.nv.ua/ukr/publications/chomu-zrostaje-investitsijna-privablivist-ukrajini-eksperti-1594579.html 
3. https://www.epravda.com.ua/publications/2015/12/9/570529/ 
4. https://agronews.ua/node/73883 
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ДИНАМІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ 
 
Електронна комерція стала невід’ємною сучасною складовою життя кожного жителя України [1]: ще 

десять років тому, коли на електронному ринку домінували великі компанії побутової техніки, ніхто з точністю 
не міг уявити, яку роль відіграватиме онлайн-сегмент у побуті сучасного українця. За даними державної служби 
статистики України [3], 80% громадян України щомісяця здійснюють мінімум одну онлайн-операцію, а 50% 
споживачів – щодня відвідують інтернет-магазини переглядаючи різноманітні товари: від дитячого одягу до 
великої побутової техніки та авто. За результатами 2017 р. обсяг електронної комерції України збільшився на 
30% (на 50 млрд. грн.). І хоча це складає лише 3,5% товарообороту країни, стрімкий розвиток даного сектору з-
огляду на масове використання онлайн-платформ прогнозується шаленими темпами. 

Аналізуючи ринок інтернет-товарів можна стверджувати, що станом на вересень 2018 р. [3] 
найпопулярнішими товарами онлайн є товари категорії одяг та взуття, жіночі та чоловічі аксесуари, книги та 
мобільні додатки. Однак, на інтернет-ринку також домінують й нові товари: товари щоденного вжитку (80% 
приросту у порівнянні з минулим 2017 р.), продукти харчування та напої (75%), сировина та матеріали (68%), 
електрообладнання (61%) та зоотовари (56%). Отже, беручи до уваги сучасні тенденції, можна прогнозувати перехід 
у майбутньому на повністю новий вид ринкових відносин, де головними учасниками ринку стануть саме інтернет-
компанії з широким асортиментом продукції, який охоплюватиме всі сфери життя людини, а також модернізацію 
традиційних супермаркетів, які поруч з реальними покупками пропонуватимуть купівлю онлайн. 

Згідно досліджень [2], український середньостатистичний онлайн-споживач – це людина у віці 26-35 р., з 
повною вищою освітою, середній дохід якої складає 4 978 грн. При цьому, можна виділити такі характеристики 
онлайн-покупців: 

- чверть онлайн-покупців України не працює; 
- гендерне співвідношення: чоловіків і жінок є практично однакова кількість: 48% чоловіки та 52% жінки; 
- спосіб здійснення покупок: 51% споживачів воліють здійснювати покупки за допомогою мобільних 

додатків, при цьому користувачі android є в 3,5 р. активнішими ніж користувачі apple. 
Українському інтернет-ринку притаманні 5 трендів динамічного розвитку: 
– безпека покупки – полягає у використанні різних форм оплати товару, рейтингуванні продавців, 

запроваджені можливості оскарження товару та відкриття спору з продавцем; 
– сервіс – полягає у наданні гарантій покупцеві на обраний товар, онлайн-консультації щодо обраного 

товару, подарункове пакування тощо; 
– вторинний ринок – сьогодні більшість покупців бажає оновлювати предмети побуту та особистого 

користування вдвічі частіше, тому виникають вторинні онлайн-платформи, які здійснюють продаж вживаних 
товарів; 

– нові функції – інтернет-магазини не перестають дивувати функціями, що замінюють похід у реальний 
магазин: з’являються віртуальні примірки, віртуальні полиці супермаркету, використовуються чатботи – 
онлайн помічники з шопінгу, тощо; 

– відеоконтент – все частіше інтернет-магазини запроваджують відео-представлення товару при виборі 
покупки, що дає можливість покупцям побачити весь функціонал товару. 

Отже, сфера електронної комерції України динамічно зростає та змінюється щороку, все більше 
інновацій з’являється на віртуальному ринку та залучає все більше онлайн-споживачів. 

 
1. Пирог О. В. The development of e-commerce in terms of virtualization industry / О. В. Пирог, А. І. Горячка. 

// Economics, entrepreneurship, management. - 2016. - Vol. 3, Num. 1.  
2. Ecommerce in Ukraine. Електронний ресурс. Режим доступу: https://ecommercenews.eu/ecommerce-per-

country/ecommerce-in-ukraine 
3. Державна служба статистики України. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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НАЙБІЛЬШІ КРАЇНИ-БОРЖНИКИ І ЇХ МІСЦЕ НА СВІТОВОМУ РИНКУ 
 

На сьогоднішній день не має жодної країни, яка б не мала зовнішнього боргу. Зовнішній борг – це 
фінансова заборгованість країни перед іноземними кредиторами, яку необхідно сплатити у визначенні строки. 
Міжнародну заборгованість можна визначати за допомогою відношення зовнішнього боргу до ВВП країни. 
Світовий банк вважає критичним рівень державного зовнішнього боргу 50% від ВВП. Незважаючи на це, 
більшість економічно розвинутих країн значно перевищили цю межу. В економічно розвинутих країнах 
протягом останніх років державний борг зростає дуже швидко, тоді як темпи зростання ВВП знижуються  В 
2015 р. світовий державний борг перевищив $59,7 трильйонів доларів.  

Країни-боржники, які мали найбільшу частку боргу у ВВП опублікував Міжнародний валютний фонд 
(МВФ) на сайті World Economic Forum, представлені на рис.1.  

 

 
Рис.1. Топ-20 країн з найбільшим державним боргом у відсотках від ВВП[3] 

 
Як видно з рис. 1, найбільшими боржниками є ті країни, які ми вважаємо розвинутими. Якщо визначати 

державний борг Японії в структурі світового, то він становить 20%, в той час коли в США – 29%. Та вирішальне 
значення має співвідношення боргу до ВВП. Саме за цим показником Японія є абсолютним лідером. Для того, щоб 
погасити державний борг, їй потрібно працювати 2,5 роки, при цьому нічого не витрачаючи.  

Щодо України то станом на 2017 р. державний борг становив 74,3 млрд. дол. Виходить, що кожен українець 
винен 1754дол. Проте на відміну від розвинених країн, Україна позичає гроші для того, щоб повернути попередній 
борг, а розвинені країни для розвитку країни.  

Проте між розвинутими країнами і країнами, які розвиваються є значна різниця при оцінюванні проблематич-
ності зовнішнього боргу. Для країн, що розвиваються наявність великого боргу, може призвести до негативних наслід-
ків, оскільки дані країни неефективно використовують позичені кошти, оскільки більшість ресурсів, що залучаються 
урядами на міжнародних ринках капіталу, використовуються не для розвитку реальної економіки, а для підтримки 
рівня життя населення. Відтак, економіка цих країн зростає значно повільніше, ніж потреби населення. Особливо 
небезпечна ситуація в тих країнах, яким зараз необхідне рефінансування за попередніми борговими зобов’язаннями, 
оскільки реальний сектор економіки не забезпечує достатніх надходжень для того, щоб погасити накопичені борги без 
залучення нових позик. Найбільші проблеми серед розвинутих економік на сьогодні відчувають такі європейські 
країни, як Греція, Італія, Іспанія, Португалія, Ірландія, а також і Україна. Щодо розвинутих країн, то тут ситуація 
навпаки: боргова політика базується на спроможності національної економіки генерувати ресурси з точки зору 
довгострокової перспективи, розвинуті країни витрачають позичені кошти для економічного розвитку, продуктивного 
інвестування, що в майбутньому дадуть змогу вчасно виплачувати виплати за боргом[1,2]. 

Отже, борг не завжди є проблемою. В теперішній час весь світ живе у борг. Вирішальне значення має, як країна 
витрачає позичені кошти. Якщо позичені гроші йдуть на поповнення золотовалютних резервів, розвиток економіки, 
створення робочих місць та впровадження інновацій, то такий борг можна розглядати з позитивного боку. Але, якщо 
позичені кошти ідуть на погашення попереднього боргу, то скоріш за все така економічна політика призведе до 
негативних наслідків. 

 
1. Причини та наслідки зростання державної заборгованості країн, що розвиваються [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://economics.studio/munitsipalni-finansi-derjavni/prichini-naslidki-zrostannya-
derjavnoji-79879.html 

2. Сучасні боргові проблеми економічно розвинених країн [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://kinto.com/files/articles/157/6_3.pdf 

3. The 20 countries with the greatest public debt [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://www.weforum.org/agenda/2015/07/the-20-countries-with-the-greatest-public-debt 
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З ЄС:  
ДИНАМІКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Україна має високий потенціал для залучення прямих іноземних інвестицій з країн ЄС. По-перше, 

український уряд запроваджує національний режим для компаній з ПІІ, зміцнюючи цим зв’язки з ЄС. По-друге, 
Україна є перспективним ринком, а саме: країна збагачена природними ресурсами, має високий рівень 
наукових та технічних розробок у багатьох галузях і значний науково-технічний потенціал, перспективи 
розвитку сільськогосподарської сфери. 

З даних, проілюстрованих на рисунку 1, можна прослідкувати тенденцію зменшення питомої ваги і 
вартісного вираження прямих іноземних інвестицій країн ЄС в економіку України, починаючи від 2013 року. 
Загалом обсяги ПІІ скоротились на 3,73 %-х пунктів протягом 2015-2016 рр..  

Вкладання грошових коштів державами відрізняється за секторами діяльності. Наприклад, 
Великобританія, Швейцарія та Німеччина найбільше вкладають у промисловість, Франція, Польща, Угорщина 
та Люксембург – у фінансову і страхову діяльність (64,1% ПІІ, спрямованих в Україну, мали на меті сприяти 
рекапіталізації іноземних банків).  

 

 
Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в економіку України 

 за період 2009-2016 років, млн. дол. США [1] 
 
У 2017 році іноземні інвестори вклали 39144 млн. дол. США [2], спрямованих до установ та організацій, 

які займаються фінансовою та страховою діяльністю – 26,1% та промисловістю – 27,3 %. ППІ, спрямовані від 
країн ЄС становили 88,3%, що свідчить про відновлення позитивної динаміки, яка спостерігалась протягом 
2009-2012 рр. (рис.1). 

Спад активності інвестування з боку України, починаючи від 2013 року (рис. 2), зумовлений 
нестабільною політичною та економічною ситуацією в країні. У 2016 році відплив ПІІ становив 6340,6 млн. 
дол. США, у тому числі до країн ЄС – 6109,4 млн. дол. США, що становить 96,35% від загального обсягу.  

В основному Україна спрямовує інвестиції до Кіпру і його частка еквівалентна 93,53% загальної суми 
ПІІ у 2016 році, що є проблемою, оскільки українці спрямовують грошові кошти в даному напрямку з метою 
уникнення оподаткування. 

Згідно з договором, який набрав чинності в серпні 2013 року, більшість доходів, отриманих на Кіпрі, 
оподатковуються в межах від 5 до 15%. Хоча уряд України оголосив про намір запровадити 12-відсотковий 
податок на операції компаній, зареєстрованих у офшорних країнах (з метою збільшення надходжень до 
Пенсійного фонду), Кіпр не був включений до цього списку. 

 

 
Рис. 2. Прямі іноземні інвестиції з України до країн світу  

за період 2009-2016 років, млн. дол. США [1] 
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У рейтингу агентства Moody's Investors Service станом на 2018 рік зазначено, що кредитна позиція 
України покращилась з Caa3 до Caa2, тобто з «стабільного» на «позитивний» прогноз.  

Поліпшення показників у міжнародних рейтингах (Глобальний індекс конкурентоспроможності, Doing 
Business 2018), позиції на зовнішніх ринках – наслідки проведених структурних реформ. 

Отже, Україна поновила інвестиційну привабливість у 2017 році та є достатньо інтегрованою у світове 
господарство. 

 
1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/  
2.  Міністрерство економічного розвитку і  торгівлі України [Електронний ресурс] – Режим доступу 

до ресурсу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 
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PROBLEMS AND INNOVATIVE APPROACHES OF RECRUITMENT 

 
The problems of recruitment are very relevant today because they promoted developing of innovative 

approaches of recruitment. The problems of recruitment can be divided into problems of the internal and external 
environment. The problems of the external environment are difficult to resolve, but it is important to pay attention to 
them, namely: the demographic issue, the visa-free regime, which promotes the departure of young people abroad, a 
new generation of millennials in the labor market and the disbalance between the desires of employees and their 
capabilities. More important is to pay attention to the problems of recruitment of the internal environment and 
developed ways of their solution. 

 Firstly, this is the dynamism of the labor market, which leads to a constant change in selection criteria. To solve 
this problem, it is necessary to conduct qualitative selection of personnel in order to form an adequate labor market and 
eliminate dumping of the cost of wages; it is also necessary to review the "brief" at least once every 3 months, in order 
to change the criteria in accordance with the tendencies of recruitment. 

Another problem is the difficulty of recruiting staff with the relevant competencies due to the high demand for 
data among competitors and in other areas. In order to interest candidates for this post, it is necessary to improve the 
system of material incentives and to develop a social package for workers, which will include: insurance, psychological 
support, subscriptions to the gym and language learning, trips to exhibitions, etc. 

Also, the turnover of young workers, and since the new generation is coming to the market, it is necessary to 
provide the necessary working and rest conditions for them: flexible schedule, remote work, the opportunity to show 
oneself, popularize the corporate culture. 

One more problem which exists, both for the recruitment of staff and for many young specialists, is a mandatory 
condition - the availability of work experience, since it significantly restricts the range of candidates. In my opinion, the 
solution to this problem is to attract active students, graduates, students, passing the industrial practice to the specific 
tasks of the enterprise and investing in their training for further employment. This particular segment of the labor 
market is important, because it has new, "fresh", looks at certain problems and creative ways of solving them. 

Qualitative and detailed selection of personnel will ensure a stable and continuous operation of the company, 
which in turn will result in the further development of the organization and increase its profits. Because employees of 
the company are the key to the effectiveness of its work.  

According to recent researches we can identify the modern approaches of recruitment [1].  
First of all – screening, which is a quick selection of applicants solely on formal grounds: education, age, gender, 

approximate work experience. As a result, having received a mass of summary, the selection is carried out by the 
customer himself, and the recruitment agency serves as the supplier of suitable candidates. The average screening time 
is from 1 to 10 days. This method usually involves the selection of junior staff (secretaries, call center operators, regular 
accountants, sales consultants, drivers, etc.) and very rarely - medium. 

Next new approach is digital recruiting. In the other words this is the selection of personnel using social 
networks, which are transformed from the means of communicating with friends and acquaintances to an advertising 
platform. The effectiveness of using social networks such as Facebook or Instagram already exceeds the indicators of 
the media market. And the use of opportunities provided by LinkedIn, will allow the distribution of vacancies that can 
be seen by highly qualified specialists in the field of activity. In addition, the financial costs of this kind of promotion 
will be minimal. Moreover users' pages on certain social networks are similar to summaries. Many employers are now 
asking for links to pages on social networks in their profile. So far, this trend is in the middle of its path, but in a few 
years it can become dominant [2]. 

And the last but not least is the talents search [1]. This is a relatively new, but positively recommended area of 
recruitment, which consists in the purposeful search for purposeful and interesting people. Recruiter attends various 
conferences, meetings of professionals, workshops and conducts monitoring of Internet networks. Having found 
potentially suitable specialists, recruits watch their development for a while, and, as a result select the best. 
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The consequence is that the recruitment as well as other management processes is always improves and develops 
by the influence of various factors. And this type of management activity is sufficiently important, because as Steve 
Jobs said: “Great things in business are never done by one person, They’re done by a team of people”. 

 
1. Методи підбору персоналу і типові помилки. Перша кадрова газета. [Електронний ресурс] Режим 

доступу: https://kadrhelp.com.ua/pidbyrayemo-personal-metody-i-typovi-pomylky 
2. Digital Recruitment: Definition & Strategies [Електронний ресурс] Режим доступу: 

https://study.com/academy/lesson/digital-recruitment-definition-strategies.html 
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ СТАРТАПУ В ІТ-ГАЛУЗІ  
 

Сьогодні в Україні існує та розробляється велика кількість стартапів в ІТ-сфері, які можуть конкурувати 
на світових ринках. Розвиток такого ринку стримує 2 чинники:  

• нестабільна політико-економічна ситуація 
• з кожним днем складніше залучати нових клієнтів.  
Для вирішення таких проблем, можна працювати відразу по трьох напрямках одночасно та діяти швидко. 

По-перше – необхідно розробити мотиваційні стимули для розвитку ІТ-галузі. З боку довгострокової 
перспективи це має бути частиною стратегічного розвитку індустрії. По-друге – необхідно негайно провести 
реформу освіти. ІТ-технології розвиваються швидше, ніж школи, університети встигають адаптувати свої 
програми навчання відповідно до нових розробок. Для змін та росту на ринку потрібно починати із змін в 
системі освіти. По-третє – потрібно дотримуватися прав інтелектуальної власності.  

 Непотрібно забувати, що розвиток IT-сфери вимагає прискіпливої уваги до належної охорони прав 
інтелектуальної власності на IT-продукти. Правова охорона та захист програм з юридичної точки зору є 
суперечливим питанням. Такий факт обгрунтовується тим, що механізми та методи правового регулювання 
реагують значно повільніше на існуючі зміни ринку.  

Питання охорони авторського права та суміжних прав врегульовані Законом України «Про авторське 
право та суміжні права». Відповідно до цього закону охороні підлягають особисті немайнові права і майнові 
права авторів та їх правонаступників. Готовий програмний продукт із сторони закону охороняється як 
літературний твір, а технологічний процес обробки даних, алгоритм, який часто є дуже важливим продуктом 
інтелектуальної діяльності, ніяк неможливо захистити.  

Відповідно можна зробити висновок, що підхід до охорони програмних продуктів як до літературних 
творів є нелогічним і не відповідає суті таких продуктів. Адже охороняється тільки втілення програмного 
продукту в матеріальній формі, а сам зміст, технологія продукту не підлягає охороні. 

Звісно для захисту можна подати ідеї IT-продуктів як винахід або корисна модель. Але це є тривалим і 
затратним процесом, який доцільний лише для великих IT-компаній, бо в такому випадку продукт повинен бути не 
просто теоретичною розробкою, а технічним вирішенням якої-небудь існуючої проблеми на цьому підприємстві. 

Розглядаючи проблему другу: належне оформлення прав, зрозуміло, що майнові права на IT-продукти 
дуже рідко належать авторам, адже автори – це програмісти, а той, хто має право та володіє майновими 
правами роботодавці або замовники продукту. Використання таких прав на програмні продукти завжди вимагає 
укладення авторських договорів. 

Права на твори або об’єкти суміжних прав, створені поза рамками трудового договору, а також 
службового завдання чи замовлення, не можуть вважатися переданими роботодавцеві на підставі закону. Тому 
роботодавцям потрібно пам’ятати, що дуже важливо оформляти з працівниками необхідні документи для 
володіння всіма майновими правами на програмні продукти. 

Розглядаючи проблему третю: захист прав, можна сказати, що сьогодні в Україні існує велика проблема 
захисту авторських прав на програмні продукти. Звісно, що кожний автор або правовласник хоче максимально 
захистити своє авторське право від порушень. Однак зробити це в нашій країні не є простою задачею, оскільки 
механізми захисту і боротьби з піратством є недосконалими. 

Окрім продажу і тиражування незаконних примірників програмних продуктів, на сьогоднішній день 
масовим є поширення програмних продуктів через мережу Інтернет, а це створює серйозні труднощі для 
припинення порушень авторського права. Адже визначити порушника прав в Інтернеті, якими найчастіше є 
фізичні особи, зараз луже важко, хоча можливо. Але в такому випадку на визначення одного правопорушника 
використовується багато часу та сил, що не є оптимальним вирішенням проблеми. 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає, що в країні повинен бути створений та 
функціонувати Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Це матиме багато позитивних моментів та 
дозволить вирішити питання, які невдавалось вирішити раніше. Першим позитивним моментом буде те, що 
сьогодні справи з інтелектуальної власності розглядаються судами різних юрисдикцій, а це призводить до 
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різного застосування одних і тих самих норм законодавства, яке регулює інтелектуальну власність. Другим 
позитивним аспектом є те, що незважаючи на різні юрисдикції судів була введена спеціалізація суддів у 
справах інтелектуальної власності. Третім важливим чинником є те, що відповідно до Закону, суддями Вищого 
суду можуть бути особи, які, крім проходження кваліфікаційного оцінювання, мають досвід професійної 
діяльності в сфері інтелектуальної власності (патентний повірений або адвокат) не менше п’яти років.  

Звісно зрозуміло, що після початку роботи Вищого суду з інтелектуальної власності почнуть виникати 
різні нові проблеми та питання, але в будь-якому випадку наявність спеціалізованого суду є позитивним для 
країни і серйозним кроком. Створення дає змогу належно захистити права інтелектуальної власності. 

Для проведення ефективної охорони законодавство України має бути розширене відповідним законом 
«Про охорону прав на комп’ютерні програми», який би враховував наступні пропозиції: 

1. потрібно чітко визначити поняття «комп’ютерна програма», а також усі інші терміни, які стосуються 
їх охорони; 

2. потрібно визначити об’єкти комп’ютерної програми, що підлягають або можуть підлягати охороні 
законодавством про авторське право; 

3. потрібно додати положення про те, що імпорт, виготовлення, поширення і використання апаратних 
засобів, метою яких є зняття технічного захисту з комп’ютерних програм, є незаконними; 

4. потрібно закріпити права законного користувача програми на виготовлення її копій, дозволених 
ліцензійною угодою; 

5. потрібно уточнити положення щодо вільного використання законно придбаної комп’ютерної 
програми з метою передачі копії з некомерційною метою. 

Внесення усіх вище зазначених змін до законодавства дозволить зменшити в Україні використання 
неліцензійного програмного забезпечення. А це в свою чергу сприятиме розвитку комп’ютерної індустрії та  
підвищить рівень зростання економіки України. 

 
1.  Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII / Відомості Верховної 

Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/. 
2.  Коваль М. Права інтелектуальної власності на створений IT-продукт: проблемні моменти. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://attorneys.ua/uk/publications/intellectual-property-rights-for-the-
created-it-product-problem-points/. 
 
 

Кирилюк Р.О. 
студ. групи ЕВ-22 

Науковий керівник –  ст. викл. каф. ММП Лакіза В.В. 
 

ВПЛИВ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Розвиток інвестиційних процесів має особливе значення для економіки країни, її економічного розвитку 

та розширення ринкових можливостей. У народному господарстві склалась ситуація, коли потреба у 
фінансових ресурсах зростає швидким темпами, а можливість забезпечення цими ресурсами недостатня. 
Сучасний етап розвитку виробничих сил суспільства в цілому, особливо країн, що розвиваються, потребує 
розвитку саме міжнародної інвестиційної діяльності. Для країн, які володіють якісними знаннями в сфері 
міжнародних інвестицій, відкриваються нові можливості для прискореного економічного розвитку.  

Дана проблематика викликає жвавий як науковий, так і практичний інтерес в умовах, коли формування 
конкурентоздатної ринкової інфраструктури вимагає мобілізації всіх національних ресурсів та використання 
всіх національних переваг. Безумовно поза увагою не повинні залишатися ті інвестиційні джерела, що 
перебувають за межами країни, та які здатні підсилити темпи її економічного зростання. 

Перевагами залучення прямих іноземних інвестицій є наступні: поліпшення платіжного балансу;  
розвиток технологій (НТП); створення стратегічних альянсів з іноземними підприємствами; зниження рівня 
залежності від імпорту; стимулювання розвитку експортного потенціалу. 

До недоліків залучення прямих іноземних інвестицій можна віднести: підвищення рівня конкуренції на 
рину; трансферт частини прибутків за кордон; збільшення залежності країни від іноземного капіталу; 
витіснення з ринку внутрішніх виробників та постачальників; жорстка експлуатація сировинних ресурсів. 

Інвестиційна привабливість України сьогодні залишається низькою через несприятливий інвестиційний 
клімат. Події 2013–2015 рр. в Україні суттєво вплинули на національну економічну систему, що призвело до 
низки негативних тенденцій основних макроекономічних показників, у тому числі мало вплив на кількість та 
якість залучених іноземних інвестицій. Відсутність гарантій безпеки та високий ступінь ризику зумовили різке 
зниження обсягів залучення іноземних інвестиції, адже «мета кожного інвестора – більше доходу за меншого 
ризику». Обсяг залучених із початку інвестування прямих іноземних інвестицій в економіку України на 1 січня 
2016 р. становив 43 371,4 млн. дол. США. У 2015 р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 3 
763,7 млн. дол. та вилучено 891,3 млн. дол. прямих інвестицій (зменшення капіталу за 2014 р. становило 11 
140,4 млн. дол.). У січні-березні 2016 р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 1 036,2 млн. 
дол. США та вилучено 86,4 млн. дол. прямих інвестицій, тоді як у І кварталі 2015 р. – 345,5 млн. дол. та 223,0 
млн. дол. відповідно. Протягом 2015 р. іноземні інвестиції надійшли зі 134 країн світу. 
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На сьогодні Україна активно використовує формат стратегічного партнерства у відносинах з 
Європейським Союзом. Із країн ЄС із початку інвестування на 31.12.2014 р. внесено 33 042,3 млн. дол. 
інвестицій (76,2% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 10 329,1 млн. дол. (23,8%). 
Головними країнами-інвесторами, на які припадає 86,4% від загального обсягу інвестицій з ЄС, є Кіпр –  
11 744,9 млн. дол. (35,5% від загального обсягу інвестицій із країн ЄС), Нідерланди – 5610,7 млн. дол. (17,0%), 
Німеччина – 5414,3млн. дол. (16,4%), Австрія – 2 402,4 млн. дол. (7,3%), Велика Британія – 1 852,5 млн. дол. 
(5,6%) та Франція – 1 528,1 млн. дол. (4,6%). 2015 р. характеризується зменшенням обсягу іноземних інвестицій 
із країн ЄС, окрім Нідерландів. Значні обсяги прямих інвестицій у 2015 р. із країн ЄС зосереджено на 
підприємствах промисловості (33,8%), в установах фінансової та страхової діяльності (25,3%) та ін. 

Отже, виходячи із реалій сьогодення, прямі іноземні інвестиції є тим ресурсом, який в найближчій 
перспективі може найбільш вагомо сприяти підвищенню ефективності функціонування українських 
підприємств, а відтак і розвиткові відповідних територій і міст, політичного соціального захисту громадян. 

 
1. Вплив ПІІ на економічний розвиток України [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу:http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2011/7.pdf  
2. Переваги і недоліки залучення іноземних інвестицій [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://studopedia.com.ua/1_203555_perevagi-ta-nedoliki-zaluchennya-inozemnogo-kapitalu-v-ekonomiku-ukraini.html  
3. Особливості іноземного інвестування в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/12586/1/%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%98%D
0%92% 86.pdf 
 
 

Лебідь Д.Р. 
студ. групи МА-43 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Адамик В.В. 
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В БІЗНЕС-ІДЕЇ В УКРАЇНІ 

 
Економіко-політичне середовище в Україні є нестабільним, тож актуальними проблемами функціону-

вання окремих економічних систем є: волатильністькурсунаціональної валюти на міжнародних ринках; високий 
рівеньдоларизації та тінізації національної економіки;слабкість законодавчої бази та державних інститутів; 
нераціональна структура експорту та імпорту тощо. Як наслідок  - відсутність середнього класу як рушійної 
сили розвитку економіки, гостра нестачавтрішніх ресурсів для  інвестуваннята несприятливе середовище для 
інноваційного зростання. 

Чи не найефективнішим вирішення проблеми браку грошових заощаджень українських громадян в 
іноземній валюті як інструменту прискорення темпів зростання ВВП вважаємозалучення іноземних інвестицій.  

Так, у 2017 р. в економікуУкраїниіноземнимиінвесторами з 76 країнсвітубуло вкладено 1630,4 млн.дол. 
США. Обсягзалучених з початку інвестуванняпрямихіноземнихінвестицій(ПІІ)в економікуУкраїни на кінець 
2017 р. становив 39144,0 млн.дол. США.  Зазначимо, що інвестиціїспрямовуються у вже розвинені 
сфериекономічної діяльності. Станом на кінець 2017 р.найбільшіобсягинадходженьПІІ надійшли до установ та 
організацій, щоздійснюютьфінансову та страховудіяльність – 26,1% та підприємствпромисловості – 27,3 %[1].  

Визначення найбільш прибуткових напрямів іноземного інвестуваннязалежить від суми бажаного 
вкладення. Так, інвестори з доступними коштами до 1 млн. дол.США можуть отримати значні прибутки від IT-
стартапів[2]. Цей напрямок є перспективним, адже вітчизняний ринок насичений дешевою кваліфікованою 
робочою силою, яка не може знайти відповідне місце праці, водночас багато українськихспеціалістів працюють 
закордоном. Таким чином, наявні ресурси та низький рівень конкуренції збільшує шанси максимізації прибутку 
з вкладених коштів і приваблюють інвесторів, байдужих до ризику. 

Якщо коштіву інвестора більше1 млн дол. США, то перспективною галуззю для вкладення капіталу є сільське 
господарство. Уцьому випадку фахівці, зокрема Н.Шпигоцька, рекомендують інвестувати у т.зв. «нішеві» культури, 
вирощування, переробка і продаж яких забезпечують дуже високу частку доданої вартості: ягідництво, вівчарство, 
виробництво сирів та м'ясних делікатесів[2].Ця сфера є надзвичайно привабливою  за рахунок багатих земельних 
ресурсів на території України в поєднанні з сучасними стартапами у сфері с/г –Bovcontrol (технологія з управління 
стадами, вакцинацією, харчуванням худоби тощо), FarmLead (онлайн торгівельний майданчик, що дозволяє 
зерновим виробникам виходити за межі свого місцевого ринку і продавати продукцію кращим учасникам торгів; 
реєстрація для продавців і покупців безкоштовна, дотримується анонімність ділових переговорів), 
ProducePay(система поставок, яка спрямована на усунення проблем із затримкою фінансових розрахунків,завдяки 
якій фермер отримує розрахунок на наступний день після поставки, а не через 30-45 діб). Загалом, стартапи є 
доступними за ціновим критерієм та спрямовані на максимізацію прибутку. 

Значні інвестиції (близько 20 млн. дол.США) іноземним інвесторам доцільно вкладати в альтернативну 
енергетику. До того ж, чим більшим є обсяг доступних коштів, тим більш прибутковим буде вкладення, адже 
постійні витрати на одиницю потужності будуть зменшуватися. Привабливість сонячної та вітрової енергетики 
полягає у т.зв «зеленому» тарифі, адже виробник «зеленої» електроенергії в Україні отримає у 5-10 разів. Більше, ніж 
той, хто отримує (продукує) енергію з традиційних джерел. Ризики таких вкладень полягають у ймовірності 
коливання «зеленого» тарифу у довготривалій перспективі. 
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Отже, незважаючи на нестійке економічне підґрунтя, можна сформулювати перелікпріоритетних бізнес-ідей в 
Україні, які потребують іноземного фінансування і є привабливими для вкладника із зарубіжжя. Передусім це ІТ-
сфера як прибуткова платформу з усіма наявними ресурсами для подальшого розвитку, сільське господарство та 
новітні розробки для розширення його потенціалу, а також «зелена» електроенергетика, яка є не лише прибутковою, 
але і необхідною в умовах нестабільності цін на паливно-енергетичні ресурси. 

 
1. Сучасний стан залученняіноземнихінвестицій в економікуУкраїни(2018)[Електронний ресурс] – 

Режим доступу:http://global-national.in.ua/archive/22-2018/200.pdf 
2. Бізнес-ідеї на 2018 рік. Кудиінвестуватигроші в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: - 

https://biz.nv.ua/ukr/publications/biznes-ideji-na-2018-rik-kudi-krashche-vkladati-hroshi-pid-chas-krizi-2446083.html 
 
 

Маліброда С. Б. 
студ. групи ЕВМ-11 

Науковий керівник – к.е.н., проф. кафедри ММП Чернобай Л.І. 
МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ПРИЙМАЮЧОЇ КРАЇНИ 

 
Міжнародна міграція та її нормативно-правове регулювання є предметом уваги як науковців, так і урядів 

різних держав з огляду на потенційне збільшення економічних вигід. Наприклад, приймаюча країна отримує 
вигоду від притоку робочої сили, що підтримує ринок праці, створює додаткове споживання і загалом 
прискорює розвиток економіки. Відтік мігрантів з країни походження, з одного боку, зменшує навантаження на 
ринок праці, а з іншого боку, зумовлює грошові потоки до країни у вигляді переказів мігрантів. Виграш самих 
мігрантів полягає у зростанні їх добробуту внаслідок зростання рівня доходу. В обох випадках передумовою 
для виникнення міграції є взаємна вигода для обох країн та для самих мігрантів, що пояснюється в роботі 
Massey, Arango, Hugo, Kouaouci, Pellegrino, Taylor (1993), які вважають, що міжнародна міграція не виникає за 
відсутності різниці в оплаті праці між країнами. Міграція існує до тих пір, поки очікуваний прибуток від 
міграції не зрівняється з внутрішнім (з урахуванням витрат на міграцію). 

Отже, міжнародна міграція може слугувати джерелом прискорення росту економіки, якщо мова іде 
здебільшого про приймаючі країни, або як один із способів стабілізації національної економіки, як правило до 
таких відносяться країни походження мігрантів.  

Тим не менш, відтік грошових коштів часто розглядається як негативний ефект для приймаючої країни, 
оскільки зменшує загальні вигоди, які країна отримує від притоку мігрантів. За даними Світового банку обсяг 
переказів мігрантів становив 558 млрд. дол. США у 2015 р., 544 млрд. дол. США у 2016 р. та 573 млрд. дол. 
США у 2017 р. (World Bank, n.d.). Відповідно, якщо б ці кошти були спожиті або інвестовані мігрантами у 
приймаючій країні, то вигоди для економіки були б ще вищими.  

На наш погляд, цільовою функцією мігранта (A) є підвищення особистого добробуту, який також 
залежить від суспільних благ країни та ряду інших факторів. Детально перелік таких благ і факторів та принцип 
їх вибору описує Push and Pull теорія (Stanojoska, Angelina & Petrevski, Blagojce, 2012). Тобто, привабливість 
країни походження (AD) та приймаючої країни (AR) оцінюються мігрантом з точки зору максимізації його 
добробуту. Результат порівняння привабливості країн, визначає як мігрантом буде використаний його дохід 

Формалізовану залежність можна представити наступним чином: 
                        Y = Cm + Sq                                                                                (1) 

де Y – чистий дохід, що отримує мігрант; Cm – необхідний обсяг споживання в приймаючій країні (оренда 
житла, харчування, транспорт тощо); Sq – заощадження, які в подальшому можуть бути надісланими до країни 
походження мігранта. 

З такої точки зору, заощадження мігрантів стають функціональною змінною та залежать від того, де мігрант 
отримає більшу вигоду, витративши зароблені кошти. Якщо AR>AD, тобто мігрант максимізує свій достаток в 
приймаючій країні і, відповідно вирішує проживати в ній, то зроблені заощадження не будуть надіслані до країни 
походження, або надіслані не в повній мірі. Не надіслані заощадження, в цьому випадку, будуть відноситися до 
рахунків приймаючої країни згідно СНР-2008 (World Bank 2009). У результаті, формула 1 набуде наступного вигляду: 

  Y = Cm + Ca + S + R                                                              (2) 
де Ca – додаткове споживання мігранта при AR>AD; S – частина заощаджень мігранта, що не були надіслані до 
країни походження; R – частина заощаджень мігранта, які були надіслані до країни походження (особисті 
грошові перекази). 

При цьому одночасно виконуються такі залежності: 

     0 ≤  C ; S; R ≤  S C  +  S +  R =                                                        (3) 

Врахувавши кейнсіанську рівність I = S, формула 2, набуде вигляду: 
Y = Cm + Ca + Ia + R                                           (4) 

де Ia – додаткові інвестиції, що отримує приймаюча країна при AR>AD. 
Таким чином, приймаюча країна отримує додаткові вигоди для власної економіки у вигляді додаткового 

споживання та інвестицій (Ca + Ia). Обсяг додаткових інвестицій, в свою чергу, залежить від законодавчо 
визначених прав мігранта в приймаючій країні, які забезпечують його можливість взаємодіяти з іншими 
суб’єктами економіки. 
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Державне регулювання міжнародної міграції повинно враховувати означену цільову функцію мігранта з 
огляду реального збільшення вигід для власної економіки. Наприклад, мігрант може зробити вибір на користь 
приймаючої країни, незважаючи на те, що в країні свого походження за ті самі кошти він міг би придбати 
значно більший обсяг матеріальних благ. Виграш приймаючої країни у цьому випадку зростає, оскільки кошти, 
що могли б бути надісланими до інших країн, у більшій мірі, або і повністю залишаються всередині країни. 
Найважливішим, на нашу думку, елементом у цьому випадку є законодавче регулювання у приймаючій країні. 
Якщо мігрант може вільно проживати у приймаючій країні та мати широкий обсяг прав, що дозволить йому 
повноцінно взаємодіяти з іншими економічними суб’єктами, то привабливість такої країни для постійного 
проживання зростає. Відповідно зростуть і економічні вигоди такої країни.  

Нормативно-правовою базою для цього є Загальна Декларація з прав людини (UN General Assembly, 
1948), Конвенція з економічних, соціальних та культурних прав людини (UN General Assembly, 1966), 
Конвенція про захист прав усіх трудящих мігрантів та їх сімей (UN General Assembly, 1990), які закріплюють за 
державами-учасницями цих договорів можливість надавати мігрантам обсяг прав, рівний обсягу прав своїх 
громадян, за винятком права голосу, участі у державному управлінні та воєнній сфері. 

Отже, розширення обсягу прав мігрантів у приймаючій країні веде до збільшення її привабливості, що, в 
свою чергу, веде до збільшення коштів, які мігранти витрачають всередині країни, та зменшення обсягу 
особистих грошових переказів, що в результаті призводить до збільшення загальних економічних вигод від 
міграції для приймаючої країни. 
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ІННОВАЦІЙНА ОСНОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
В епоху глобалізації однією із визначальних сфер стала інноваційна. Її розвиток сприяє формуванню 

конкурентних переваг держав у напрямах виробництва та загального добробуту населення. Для багатьох країн, що 
розвиваються інноваційна сфера стала основою економічного розвитку. Тому доцільно розглянути можливість 
інноваційного розвитку України та її місце серед інших держав світу за допомогою глобального індексу інновацій.  

Глобальний індекс інновацій – це індекс, який вимірює інноваційність економік різних держав. Даний показник 
обчислюється як середнє значення двох суб-індексів: суб-індексу ресурсів та суб-індексу результатів. У свою чергу 
кожен суб-індекс враховує конкретні параметри економіки [1]. Україна станом на 2018 р. займає 43 позицію порівняно 
з 63 позицією у 2014 за загальним індексом [1]. Варто зазначити, що за суб-індексом результатів Україна займає 35 
місце, а за суб-індексом ресурсів 75 [1]. Таким чином українська інноваційна сфера продукує значно кращі результати, 
порівняно з вхідними ресурсами. Розглянемо детально складові кожного суб-індексу (рис.1). 

 

 

 
Рис.1. Позиції параметрів суб-індексів 

глобального індексу інновацій України у 2018р. 
[1] 
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Отже, найвищу позицію у суб-індексі результатів займають освітні та технологічні результати, а у суб-
індексі ресурсів людський капітал та дослідження, які визначаються сильними позиціями та перевагами у групі 
країн з рівнем доходів  нижче середнього.  

Крім цього, сильними позиціями також є креативні результати та досвід у бізнесі. Абсолютною сильною 
позицією є коефіцієнт ефективності інновацій, який протягом останніх 5 років перевищує середнє значення у 
загальному рейтингу [1] (рис.2). 

 

 
Рис.2. Динаміка коефіцієнту ефективності інновацій України  

та середнього у загальному рейтингу [1] 
 
Для визначення впливу кожної складової індексу на загальне його значення було проведено факторний аналіз. У 

результаті було виявлено, що покращення складових суб-індексу ресурсів (на 1,66)  призвело до більшого зростання 
загального значення індексу, ніж покращення складових суб-індексу результатів (на 1,1) протягом 5 досліджуваних 
років. Зважаючи на це необхідно використати результати інноваційного процесу для розвитку ресурсів, зокрема 
інфраструктури та досвідченості у бізнесі та на ринку, що сприятиме подальшому підвищенню рівня інноваційності 
економіки країни.  

Враховуючи проведений факторний аналіз складових глобального індексу інновацій, для української економіки 
пріоритетним напрямом є покращення вхідних ресурсів за рахунок ефективних результатів. Факторний аналіз 
продемонстрував доцільність врахування складових суб-індексу ресурсів для підвищення ефективності результатів 
інноваційного процесу та, як наслідок, забезпечення комплексності заходів для зростання глобального індексу 
інновацій шляхом становлення стійких взаємозв’язків між складовими інноваційного процесу України. 

 
1. The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with InnovationCornell University, INSEAD, and the 

World Intellectual Property Organization, 2018. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ СТАЛІ 
 

Сталь – найважливіший у світі інженерно-будівельний матеріал, який використовується для виробництва 
найрізноманітнішої продукції: автомобілів та будівельних конструкцій, побутової та медичної техніки, 
транспортних засобів, машин і механізмів. 

Світове виробництво сталі за 1996-2016 рр. збільшилось з 751 до 1628 млн. т (на 877 млн. т або 216 %)  
(рис. 1), однак при цьому металургійна промисловість має чимало проблем, серед яких: управління твердими 
відходами; наявність надлишкових потужностей; забруднення навколишнього середовища; нелінійне зростання 
попиту. 

 

 
Рис. 1. Світове виробництво сталі, 1996-2016 роки (млн. т) [1] 

 
Основною проблемою залишається забруднення навколишнього середовища. Підприємці впроваджують 

інноваційні програми, спрямовані на зменшення забруднення довкілля. Існує кілька ініціатив, спрямованих на 
зменшення викидів парникових газів. 

Найбільш розвиненою європейською ініціативою щодо скорочення викидів парникових газів у 
технологіях виробництва сталі є ULCOS (Ultra–Low Carbon dioxide Steelmaking). ULCOS охоплює усі основні 
металургійні заводи ЄС, інженерних партнерів, університети та НДІ. Програму планують продовжувати до 
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2025 р. Визначено технології, спрямовані на 50%-не скорочення викидів CO2 порівнянні з найкращою 
практикою 2004 р. Згідно з програмою американського металургійного інституту AISI визначено дві 
інноваційні технології для зменшення викидів CO2: 

1. Окислений розплавлений електроліз (ОРЕ) – зменшення частки залізної руди шляхом електролізу. 
2. Плавка в підвішеному стані з водневим дуттям – зменшення залізної руди в суспензії, з воднем як 

відновлював [2, c. 120]. 
Однією з перспективних інновацій є технологія HIsarna, яка розроблена в рамках проекту ULCOS. Вона 

дозволяє пропустити багато етапів попередньої обробки й вимагає менш жорстких умов якості сировини. Це 
призводить до підвищення ефективності, скорочує споживання енергії та викидів CO2 на 20% і зменшує викиди 
дрібних частинок, діоксиду сірки та оксиду азоту з 80 до 60%. 

Економічна користь від впровадження цієї технології: 
– виготовлення чавуну з низькоякісної сировини, без коксування вугілля та низькоякісних руд; 
– переробка відходів оксидів, шлаків та оцинкованого брухту; 
– вища енергоефективність; 
– нижчі витрати сталі через низький рівень Si, P в металі; 
– проекти Greenfield з меншими капітальними витратами [3]. 
Ще один інноваційний винахід – вершина для доменної печі (TGRBF), створена для вторинної переробки 

СО і Н2 – є альтернативою для підвищення продуктивності доменної печі, яка дає змогу ефективніше 
використовувати СО і Н2, а також зменшити викиди СО2. У верхній частині доменної печі для переробки газу 
(TGRBF) кисень потрапляє до доменної печі замість гарячого повітря, щоб видалити N2 у переробленому газі. 
Частина перероблених газів, що містять CO і H2, знову використовується як відновлювач в BF. СО2 з 
переробленого газу зберігається. Ця технологія ще не була розгорнута на комерційній основі, але є центром 
інтенсивних досліджень та розробок у програмі ULCOS [4]. 
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МІСЦЕ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

Дана тема є досить актуальною, адже головною стратегічною ціллю соціально-економічного розвитку 
України є утвердження її як високотехнологічної держави, що означає задоволення вітчизняною 
конкурентоспроможною продукцією попиту внутрішнього ринку та інтеграцію України у світове господарство. 

Сьогодні країни звертають велику увагу на стан розвитку інноваційної системи. Адже завдяки 
інноваціям вироблена продукція має іншу якість – кращу. Також вони стимулюють створення нових галузей 
економіки, швидкого і кращого розвитку освіти та ринку праці, що призводить до зниження витрат та 
ефективнішого використання природних ресурсів.  

Наша країна входить до лідерів світової науки, за багатьма науковими напрямами, але практична 
реалізація наукових розробок знаходиться на  досить низькому рівні.  

Основою конкурентоспроможності України є інновації, бо саме інноваційна діяльність є тим ключовим 
поштовхом, що може забезпечити успіх у конкурентній боротьбі на світовому ринку. 

За інформацією, що є у звіті Світового економічного форуму про глобальну конкурентоспроможність 
2017-2018 рр., Україна покращила своє місце у рейтингу на 4 позиції і посіла 81 місце серед 137 країн, що 
досліджувались. Перед Україною розташувалася Бразилія, а після – Бутан [2]. 

На сьогодні Україна із 126-ти у рейтингу найбільш інноваційних країн світу Global Innovation Index -
2018, займає 43 місце. Ці дані свідчать, що країна, порівняно з 2017 роком, піднялася на 7 позицій. Країною-
лідером є Швейцарія, яка не залишає своїх позицій вже досить довгий час. Також до топ-20 у сфері інновацій 
увійшли країни: Нідерланди, Швеція, Великобританія, Сінгапур, США, Фінляндія, Данія, Німеччина, Ізраїль, 
Південна Корея, Франція, Японія, Канада, Австралія, Китай [1]. 

Загальновідомими факторами, які не дають можливість розвиватися інноваційній діяльності в Україні є: 
низький технічній рівень виробництва; відсутність дієвої системи стимулювання; недосконалість державної 
інноваційної політики; недосконалість законодавства щодо підтримки та захисту інноваційної діяльності; 
високий ступінь ризику інноваційної діяльності; повільне формування в Україні ринку інноваційної продукції; 
високий рівень морального і технічного зносу основних фондів у промисловості[3]. 



 91 
 

Дані Національних рахунків України свідчать про високий рівень залежності промисловості від імпорту 
інноваційної продукції. 

Україна завозить із-за кордону,зазвичай, машини, обладнання та програмне забезпечення на що витрачає 
понад 5,9 млрд. грн., це становитть 64,7 %  загального обсягу інноваційних витрат. Також, імпортує науково-
дослідні розробки, що обходиться у  2,2 млрд. грн (23,8%), та інноваційні  технології, на які витрачає 21,8 млн. 
грн (0,2%). 

За даними Держстату, у 2017 р. 59,3% підприємств, які здійснювали інноваційну діяльність, реалізували 
інноваційної продукції на 17,7 млрд. грн. Серед таких підприємств 39,8% експортували її на 5,5 млрд. грн. 
Майже кожне четверте підприємство реалізовувало нову для ринку продукцію, обсяг якої становив 4,5 млрд. 
грн. (на експорт – 41,5%). Значна  кількість підприємств (83,8%) реалізувала продукції, що була новою 
виключно для підприємства, на 13,2 млрд. грн. (27,7% поставок такої продукції було за кордон) [4]. 

Отже, щоб наша держава могла розвиватися на міжнародному ринку інноваційної продукції, потрібна 
підтримка державних органів влади, залучення інвестицій, нові наукові здобутки та сміливі рішення. 

Без чіткої інноваційної політики зростання останніх років, яке декларується урядом України, не є 
достатнім свідченням позитивних довгострокових перспектив української економіки і підвищення її 
конкурентоспроможності на міжнародному ринку. 
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МІСЦЕ  МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 
Тема впливу міжнародних корпорацій на міжнародні торговельні потоки є актуальною, оскільки, 

сьогодні розпочався новий етап світового економічного розвитку, коли його основними учасниками тепер 
постають не держави і не їх об’єднання, а найбільші міжнародні корпорації, їх фінансовий стан часто є більшим 
за величини державних бюджетів деяких країн. 

Транснаціональна корпорація (ТНК) — компанія (корпорація), що володіє виробничими підрозділами в 
декількох країнах. 

Роль ТНК у сучасному світовому господарстві оцінюють за допомогою таких показників:  
– ТНК контролюють приблизно 2/3 світової торгівлі, причому 40% цієї торгівлі здійснюється всередині 

ТНК;  
– на ТНК припадає близько половини світового промислового виробництва;  
– на підприємствах ТНК працює приблизно 10% усіх зайнятих у несільськогосподарському виробництві 

(із них майже 60% працюють у материнських компаніях, 40 % – у дочірніх підрозділах);  
– ТНК контролюють приблизно 4/5 усіх наявних у світі патентів, ліцензій і ноу-хау[1]. 
Централізація валютних позицій великих корпорацій дає їм переваги у ціновій конкуренції на ринку 

країни їх перебування, оскільки вони у ціну товарів усе рідше включають витрати на покриття валютних 
ризиків і витрати, пов'язані з конвертацією іноземної валюти в місцеву.  

Отже, вплив ТНК на світову економіку має двоїстий характер. З одного боку, ТНК є наслідком (продук-
том) міжнародних економічних відносин, що динамічно розвиваються, а з іншого – самі виступають потужним 
механізмом впливу на них, формуючи нові та видозмінюючи наявні. Оскільки ТНК володіють величезними 
капіталами, вони активно діють на міжнародних фінансових ринках. 

Практично все, що ви купуєте в магазинах, проводиться силами 10 транснаціональних корпорацій 
(Nestlé, The Kraft Heinz Company, Procter & Gamble, Johnson&Johnson, Unilever, Mars, Kellogg Company, 
PepsiCo, Coca-Cola). Розглянемо міжнародну торгівлю трьох найбільших міжнародних корпорацій. 

Nestlé - найбільша в світі компанія, що надає різноманітну їжу та напої, створена більше 150 років тому. 
Компанія працює в 86 країнах по всьому світу. У 2017р її загальний обсяг продажів склав 89,8 млрд. 
Швейцарських франків (90,5 млрд. дол. США). Із них експортовано товару в країни Північної та Південної 
Америки на суму 40,7 млрд. Швейцарських франків, де знаходиться 158 фабрик. У країни Європи, Близького 
Сходу та Північної Африки експорт становив 26,1 млрд. Швейцарських франків (146 фабрик), а в країни Азії, 
Океанії та Африки на південь від Сахари – 23,0 млрд. Швейцарських франків. Для порівняння експорт України 
у 2017р. становив 43,3 млрд. дол. США [2]. 
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The Kraft Heinz Company - другий за величиною в світі концерн з виробництва упакованих продуктів 
харчування, після Nestlé. 11 брендів Kraft Foods мають прибуток, що перевищує $1 млрд. Близько 70 брендів 
приносять прибуток більше $100 млн. Історія 40 брендів сягає понад 100 років. Хоч і продукція корпорації 
розповсюджується у 190 країнах світу, основним регіоном діяльності є США, на них припадає 70% виручки [3]. 

Компанія Procter & Gamble займається постачанням фірмових товарів та діє через такі сегменти: краса, 
одяг, охорона здоров'я, тканини та догляд за домом, а також дитячий, жіночий та сімейний догляд. Експорт 
P&G по регіонах у 2018р. (у млн. дол. США): США – 27 401 (41%); Європа – 16 040 (24%); Азіатсько-
Тихоокеанський регіон – 6,015 (9%); Латинська Америка – 4,678 (7%); Великий Китай – 6,015(9%); Індія, 
Близький Схід та Африка – 4,678 (7%); Північна Америка – 2,005 (3%) [4]. 

Участь міжнародних корпорацій в міжнародній торгівлі відбувається шляхом експорту та імпорту 
товарів та послуг. До позитивних наслідків їх діяльності можна віднести приплив капіталу, залучення 
технологій, розвиток виробництва, забезпечення зайнятості, до негативних - вони часто є монополістами у 
своїй галузі, здійснюють вивіз капіталів і прибутків з країни, що приймає. Оскільки міжнародні корпорації 
займають велику частку у світовій торгівлі, вони мають безпосередній вплив на неї.  
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УЧАСТЬ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ У ВИРІШЕННІ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 
 

З появою глобальних проблем, у людства постало питання, як з ними боротися та як їх уникнути. На да-
ний час перед людством постають глобальні проблеми у різних сферах: економіки, промисловості, енергетики, 
політики, екології тощо. А саме: 

- політичні проблеми (недопущення світової ядерної війни і забезпечення стабільного миру, роззброєння, 
військові та регіональні конфлікти); 

- природно-екологічні проблеми (необхідність ефективної і комплексної охорони навколишнього середовища, 
енергетична, сировинна, продовольча, кліматична, боротьба з хворобами, проблеми світового океану тощо); 

- соціально-економічні проблеми (нестабільність розвитку світового співтовариства, ліквідація відсталості 
країн, що розвиваються, проблема розвитку людини, злочинність, стихійні лиха, біженці, безробіття, бідність та ін.); 

- наукові проблеми (освоєння космічного простору, довгострокове прогнозування тощо) [1]. 
Активну участь у вирішенні глобальних проблем приймають і міжнародні корпорації. 
Наприклад, наприкінці минулого року корпорація Shell вирішила інвестувати 1 млрд. дол. у проект по 

розробленні відновлюваної енергії [2]. Тобто, компанія переконана, що боротьбу з вихлопними газами потрібно 
розпочинати якнайшвидше, і перехід до біопального або електромобілів є найефективнішим рішенням. Також 
Shell надає допомогу населенню країн Азії, Африки, що розвиваються.  

Що стосується проблем пов’язаних зі збіднілим та зубожілим життям частини населення світу, то Білл Гейтс 
від імені корпорації Microsoft інвестував гроші в стартап, який створює рішення по виробленню електроенергії на 
основі сечі. Тобто, корпорація інвестувала кошти в систему, яка перетворює  каналізаційні відходи у воду, 
виробляючи при цьому електроенергію. Також, корпорацією було інвестовано 1 млрд. дол. в розроблення захисту від 
комарів на основі лазера – засіб призначено для боротьби з розповсюдженням малярії в країнах Африки.  І ще, 
корпорація Microsoft є інвестором фонду Dementia Discovery Fund, який шукає способи лікування хворіб, що 
руйнують мозок, а також корпорація інвестувала 50 млн. дол. в проекти, які досліджують хворобу Альцгеймера [3]. 

Окрім наявних глобальних проблем, які здаються нам очевидними, в світі існують й приховані проблеми, які 
стосуються лише людей. Саме з такими проблемами вирішила боротися корпорація Apple, яка інвестувала 2 млн. 
дол. в організації, які займаються расизмом, антисемітизмом та дискримінацією [5]. Виробник iPhone вже давно 
співпрацює з організацією RED, яка створює спеціальні серії продуктів червоного кольору, для того, щоб допомогти 
в боротьбі зі СНІДом. Відомо, що відсоток від продажу цих продуктів перераховується на рахунок Глобального 
фонду для фінансування програм по боротьбі зі СНІДом в Африці. Раніше Apple пожертвувала 500 тис. дол. у фонд 
SF Gives, організованому для боротьби з бідністю в США.  

Крім вище перелічених міжнародних корпорацій важливий внесок в сфери діяльності зробили й такі організації 
як: Barclays plc, Capital Group Companies Inc, Northern Trust Corporation, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc та ін. 



 93 
 

Отже, можна підсумувати, що на даний час кожна корпорації намагаються зробити свій внесок в боротьбу з 
глобальними проблемами, які стали результатом незбалансованої діяльності учасників світової господарської системи. 
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РОЛЬ ГЛОБАЛЬНИХ МІСТ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 

 У сучасному світі при формуванні інформаційного суспільства з удосконаленою соціальною інфраструк-
турою, активному розвитку технологічного потенціалу, концентрації інформаційних і фінансових потоків у 
мегаполісах відбувається становлення глобальної економіки. Основними структурними елементами такої 
економіки є фінансово-економічні центри.  

Саме тому нині особливий інтерес становлять не регіони чи держави, а міста, що мають глобальне значення 
не лише у своїй країні або регіоні, а й впливають на планетарну економіку й політику в системі міжнародних 
відносин. Глобальні  міста  стоять на чолі ієрархії планетарної фінансово-економічної піраміди, керуючи світовими 
фінансовими потоками. Глобальні міста виступають каталізатором постекономічних трансформацій завдяки своїм 
унікальним конгломеративним, синергетичним, комунікаційним та  репрезентативним властивостям [1]. 

Просторове поширення виробництва, включаючи його інтернаціоналізацію, стимулювало зростання 
централізованих вузлів управління, регулювання й обслуговування нової економіки. Однак виробництво роз-
сіюється в усьому світі, а сектор послуг усе більше концентрується у відносно небагатьох містах. У сьогодніш-
ньому глобалізованому середовищі саме міста є двигунами розвитку міжнародних міграційних процесів, 
торгівлі, культури, комерційної та політичної діяльності. Зіштовхуючись одне з одним, вони приваблюють 
багатих мешканців, стають місцем проведення спортивних мегазаходів , резиденцій відомих особистостей і 
розміщення штаб-квартир міжнародних організацій, транснаціональних корпорацій тощо, залучають стартапи й 
інвестиції.   

Термін «глобальне місто» вперше вжито в 1991 році американським економістом та соціологом Саскією 
Сассен, яка назвала глобальними містами Лондон, Нью-Йорк, Токіо. Вона була першою, хто почала системно 
вивчати явище появи глобального міста як стратегічного центру концентрації господарської діяльності, 
управління транскордонними фінансовими потоками та надання певних високотехнологічних послуг для тих 
мультинаціональних компаній, які там існують. Треба розрізняти між собою поняття «глобального міста» та 
«світового міста», хоч нерідко їх ототожнюють. Світове місто – це взагалі будь-яке місто, яке відіграє значну 
роль в світі. Глобальне місто постає в результаті тих глобальних процесів, які ми зараз спостерігаємо. Тобто, 
глобальні міста є центрами, в першу чергу, корпоративних послуг, які вони надають мультинаціональним 
корпораціям, використовуючи переваги свого географічного положення та економічних можливостей. От саме 
те, що в глобальних містах можуть отримувати певні послуги та розвиватися центри світових 
мультинаціональних корпорацій, стає причиною розвитку таких глобальних міст [2]. 

З переваг глобальних міст, їхньої розвиненої інфраструктури, доступності до сфери послуг, а також 
вигідного транспортного, політичного й економічного становища, активно користуються транснаціональні 
корпорації (ТНК). Своєю чергою, ТНК значною мірою впливають на світові економічні та політичні процеси, 
створюючи умови для глобалізації функцій того чи іншого міста. Широкі можливості для транснаціонального 
адміністрування та посередницькі функції між політикою й бізнесом формують сприятливий інвестиційний 
клімат у глобальних містах. Нині глобальні міста є основою економіко-політичної світової системи [3]. 

 Виконання глобальними містами важливих міжнародних економічних і політичних функцій надає 
додаткового імпульсу розвитку як галузей традиційної спеціалізації - освіта, наука, культура тощо, так і порівняно 
новим видам діяльності. Найбільш високими темпами у світових містах розвивається сектор професійних ділових 
послуг, включаючи бухгалтерську справу, страхування, аудит, юридичні послуги, рекламний бізнес, консалтинг, 
маркетинг і багато іншого. Відповідність цих видів діяльності найвищим світовим стандартам впливає на імідж і 
міжнародний рейтинг міста і служить свого роду перепусткою для попадання в еліту глобальних центрів [2]. 

Останнім часом кардинально змінюється уявлення про феномен світових і глобальних міст, який раніше 
розглядався як явище одиничне й унікальне, а сьогодні - як масове й типове. Світові, а особливо глобальні міста 
відіграють провідну роль у становленні глобальної економіки завдяки формуванню глобальної інформаційної 
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інфраструктури, інтеграції інформаційних ресурсів усіх рівнів, обсягів і масштабів, безпрецедентному 
збільшенню мобільності фінансових, матеріальних і людських потоків. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ  
НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

 
Незважаючи на кризу, фінансовий ринок України активно розвивається та демонструє якіcні показники 

зростання, гідні порівняння з європейськими країнами. За останні три роки було впроваджено багато 
нововведень у вітчизняній платіжній системі, вперше генерованих у зарубіжних країнах. Це, зокрема, 
безконтактні платежі за допомогою смартфонів, запозичені у корпорацій Apple та Google, які розташовані у 
США. Нова форма безконтактного платежу прийшла до України завдяки вітчизняним комерційним банкам, які 
підписали угоду про партнерство з цими корпораціями. Ці договори передбачають використання банками 
технологій, запатентованих цими корпораціями, але навзаєм банки або власники NFC терміналів повинні 
сплачувати комісію. Наприклад, Apple зобов’язує сплачувати 0,15 - 0,17% комісійних. 

На сьогодні обсяг безконтактних платежів, що здійснюють українці, становить 3,7 млн. дол. США. І 
хоча, за даними Fin Club, з 207,2 тис. терміналів, тільки 50% можуть приймати безконтактні платежі, даний 
спосіб оплати стає дедалі популярнішим [1]. 

Впродовж 2017-2018 рр. кількість безконтактних оплат в Україні за допомогою смартфону з Mastercard 
зросла у 68 разів, включаючи оплати через мобільні гаманці українських банків та глобальні сервіси Google Pay, 
Apple Pay, кількість підключених пристроїв в Україні щомісяця зростає на 25%. NFC (Near Field Communication)-
це технологія, яка дає можливість обміну даними між пристроями, насамперед смартфонами та безконтактними 
платіжними терміналами, що перебувають на відстані близько 10 см. Популярності  NFC-платежів сприяє постійне 
розширення мережі POS-терміналів. Як показують дані НБУ, понад 75% усіх POS-терміналів підтримують 
безконтактні платежі. За даними Mastercard, частіше за все українці розраховуються  NFC-пристроями у 
продуктових магазинах, громадському транспорті, ресторанах і кафе, а також на автозаправках [2]. 

Окрім зручності рішення, перевагою оплати з  NFC є безпека розрахунків, яку забезпечує глобальна цифрова 
платформа токенізації Mastercard Digital Enablement Service (MDES).  MDES дає змогу перетворити будь-який 
пристрій із NFC-чипом та підключенням до інтернету на безпечний платіжний інструмент: для максимального рівня 
захисту операцій створюється унікальний шифр (токен). Саме MDES і є тим рушієм, який дав змогу запустити Apple 
Pay та Google Pay в Україні. Договір про впровадження MDES був підписаний Приватбанком, Ощадбанком та 
кількома іншими  комерційними банками України з представництвом  Mastercard. 

Apple Pay вийшов на ринок України в 2018 р.. В угоді, яку підписали наші банки та Apple, затверджено 
те, що Apple Pay не зберігає дані про платежі користувача і не створює його платіжний профіль. На даний 
момент Apple Pay можна використовувати з картками Ощадбанку, Приватбанку та Монобанку. У перші місяці 
після запровадження зі всіх споживачів цією послугою скористалося 75% чоловіків, 25% – жінок. Найчастіше 
застосовували цей спосіб платежу у будівельних магазинах (60%) та в вечірніх закладах громадського 
харчування, зокрема барах (40%). У фастфудах і метро Apple Pay користуються з однаковою частотою [3]. 

Google Pay є майже ідентичним за принципом до Apple Pay, оскільки також базується на технології NFC 
та прив’язці банківських карток до мобільних пристроїв. Від початку роботи сервісу, до нього вже під’єдналися 
десять найпопулярніших банків країни. Зокрема ПриватБанк, Ощадбанк, «Укрсиббанк», ПУМБ та «Монобанк». 

У нас в країні електронні платежі займають близько 30-40% всіх транзакцій, з них відсотків 20% – це 
мобільні платежі. Очікується, що вже до кінця 2018 року понад 30% всіх онлайн-покупок українців будуть 
зроблені з мобільних пристроїв[4]. 

Вказане свідчить про стрімкий розвиток платіжних технологій в Україні, що прискорює товарообіг та 
підвищує надійність грошових трансферів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ОПЦІОНИ 
 

Опціонний контракт - договір, відповідно до якого одна його сторона, яка називається «покупець», 
отримуєправопридбати або продати певний актив за заздалегідь твердо встановленою ціною протягом встановленого 
періоду часу або в певний момент часу[1]. Як відомо, опціони належать по похідних цінних паперів.  

Похідні цінні папери (деривативи) — це інструменти, механізм випуску та обігу яких пов'язаний із 
правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових 
та/або товарних ресурсів[2]. Їх виникнення пов’язане із зростаючим рівнем ризику у зв'язку з мінливістю цін. 
Ціни на похідні фінансові інструменти встановлюються залежно від цін активів, які покладено в їх основу 
(базових активів).Отже,особливість деривативів полягає в тому, що їх інвестиційна віддача залежить від тих 
фінансових інструментів, від яких вони походять, тобто їх обіг пов'язаний з обігом базових фінансових активів. 
Окрім опціонів, найпоширенішими видами деривативів є форвардні та ф'ючерсні контракти, своп-контрак-

ти, а найпопулярнішими видами базових активів — валюта, грошові кошти у формі кредитів і депозитів, цінні 
папери, фондові індекси. 

Особливості інвестування в опціони є те, що воно переважно здійснюється з метою отримання 
спекулятивного доходу. Також воно на меті зниження ризику, адже опціони можуть бути менш ризикованими 
для інвесторів, оскільки вимагають менше фінансових зобов'язань, ніж акції. Оскільки природа опціонів є 
короткостроковою, то час інвестування є обмеженим. Інвестори опціонів здебільшого прагнуть заробити на 
короткострокових змінах цін. Це потребуєправильно обрати час для покупки опціону і прийняття рішення щодо 
його продажу до завершення терміну дії. Крім того, інвестування в опціону є складним процесом.Для того, щоб 
бути успішно торгувати опціонами, потрібно докладати зусиль та обирати різні стратегії. 
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ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ 

 
Глобалізація – процес посилення взаємозалежності та взаємодії економічних, політичних та культурних 

систем різних країн світу, який веде до уніфікації норм ведення господарської діяльності в країнах, які 
відрізняються рівнем розвитку, видом суспільно-політичної та економічної систем [1]. 

В XXI ст. глобалізація досягла найвищого рівня свого розвитку. Вона істотно вплинула на розвиток 
міжнародних відносин між країнами, а також призвела до змін економічної структури країн, появи нових форм 
організації господарської діяльності в країнах. В 2017 році обсяг світового ВВП згідно даних The World Bank  
становив 80,684 трлн.дол.США [2], а в 2018 очікується зростання даного показника на 3,7%, що становитиме 
найвищий темп зростання світової економіки з 2011 року, крім того обсяг експорту товарами, в глобальному 
масштабі, в 2017 році становив 17198 млрд.дол.США, а імпорт товарів – 17572 млрд.дол.США. Обсяги 
міжнародної торгівлі в 2017 році досягли найвищого темпу зростання за останні 6 років – 4,7% [3]. 
Найважливішою рушійною силою глобалізації є міжнародна торгівля, адже  лібералізація  міжнародної торгівлі 
сприяє зростанню взаємозалежності країн світу та інтенсифікації зовнішньоторговельних зв’язків між ними. 
Слід зазначити, що основними країнами, на які припадає основна частка світового ВВП та обсягів міжнародної 
торгівлі є США, країни Європейського Союзу, країни східної та південної Азії, тобто високорозвинені країни та 
країни з великою економікою. Глобалізація впливає на країни по різному, в залежності від їхнього розвитку. 
Зокрема переваги від глобалізації отримують країни з високорозвиненою економікою, країни експортери 
технологій, капіталу, ТНК, адже найбільша концентрація інтелектуального та технологічного потенціалу світу 
зосереджується в  країнах з постіндустріальною економікою, також всі найважливіші торгівельні потоки 
знаходяться в межах розвинених країн. Вплив глобалізації на країни, що розвиваються описується такими 
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аспектами, як зменшення витрат на здійснення зовнішньоекономічних операцій, можливість брати активну 
участь у становленні інструментів регулювання міжнародної торгівлі, забезпечення інвестиційної привабли-
вості, можливість країни брати участь в міжнародних проектах, соціальна нерівність порівняно з економічно 
розвинутими країнами, залежність від домінуючих високорозвинених країн, зникнення галузей економіки, які 
не готові до міжнародної конкуренції і заміна їх імпортом, поглиблення соціально-економічної нерівності, виїзд 
висококваліфікованих кадрів.  

Глобалізація сприяє більш ефективному розподілу ресурсів між країнами, призводить до посилення 
конкуренції, яка стимулює науково-технічний розвиток в країні, спричиняє економію на масштабах 
виробництва, що потенційно може призвести до стійкого економічного росту країни, дає можливість країні 
мобілізувати великий обсяг фінансових ресурсів, але, незважаючи на багато позитивних наслідків, глобалізація 
може спричинити ряд негативних ефектів, таких як зменшення економічного суверенітету держави, через 
зростаючу роль ТНК, тобто держава не може ефективно використовувати інструменти регулювання економіки, 
через зв'язок ТНК з різними країнами світу, швидке поширення кризових явищ з одних регіонів світу в інші, 
зменшення міграційних потоків всередині країн з постіндустріальною економікою з постійним зростанням 
кількості нелегальних іммігрантів з країн "третього світу".  

Глобалізація впливає на розвиток економіки країни як позитивно, так і негативно, для деяких країн вона 
створює можливості для економічного розвитку, розширює межі їхньої економічної діяльності, в той час як для 
інших країн глобалізація несе загрозу, так як рівень їх економічного розвитку не дає їм змоги зайняти 
конкуруюче місце в міжнародних економічних відносинах в процесі глобалізації. 

Отже, глобалізація призводить до взаємозалежності країн на основі формування системи світового 
інтегрованого виробництва, зростання обсягів міжнародної торгівлі та обсягів прямих іноземних інвестицій, а 
також до збільшення вразливості країн щодо негативного впливу світогосподарських зв’язків. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
 
Саме слово “інновація” походить від латинського “інноваре” (“відновлення”, “оновлення”). Англійське 

слово та поняття “іnnovation” відповідає нашому ”введення нового” чи “введення новацій”. Тобто практичне 
використання новації з моменту її виробництва та розповсюдження у якості нових продуктів або послуг є 
нововведенням (інновацією). Під новацією розуміється новий порядок, новий звичай, новий метод, винахід, 
нове явище (відкриття). В умовах ринкової економіки методологія системного опису інновацій ґрунтується на 
міжнародних стандартах. Базою для міжнародного зіставлення показників науки та техніки, аналізу їх 
організації та фінансування, науково-технічної політики слугує Керівництво Фраскаті «Пропонована стандарт-
на практика для обстежень, досліджень та експериментальних розробок». 

У відповідності з міжнародними стандартами, під «інновацією» розуміється кінцевий результат 
інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на 
ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, який використовується в практичній діяльності або 
у новому підході до соціальних послуг. 

Аналізуючи наукові праці вчених, можна виділити такі типи інновацій: товарна — упровадження нового 
продукту;  технологічна — упровадження нового методу виробництва;  ринкова — створення нового ринку 
товарів і послуг;  маркетингова — освоєння нового джерела постачання сировини;  управлінська — 
реорганізація структури управління;  соціальна — упровадження заходів з метою покращення життя населення; 
екологічна — впровадження заходів з охорони довкілля. 

Інновації виконують наступні три функції. Відтворююча функція означає, що інновація являє собою 
важливе джерело фінансування розширеного відтворення. Зміст цієї функції полягає в отриманні прибутку від 
інновації  та використання її в якості джерела фінансових ресурсів. Інвестиційна функція означає, що прибуток 
від інновацій може бути використаний в різних напрямках, в тому числі і в якості капіталу. Цей капітал може 
направлятись на фінансування нових видів інновацій. Стимулююча функція проявляється при стимулюванні 
підприємницької діяльності.  Отримання прибутку за рахунок реалізації інновацій прямо відповідає оснівній 
цілі діяльності будь-якою комерційної організації. 

Ефективність здійснення інноваційної діяльності необхідно визначати за ступенем її впливу на результати 
діяльності підприємства шляхом динамічного аналізу певних показників розвитку суб’єкта діяльності.  
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Багато чинників впливає на інноваційну діяльність, проте ступіть їх впливу різний. Так, загальний 
макроекономічний стан держави формує умови функціонування галузі та її інноваційну активність. Стан та 
розвиток галузі визначають можливості здійснення інноваційної діяльності певного підприємства, виходячи з 
його внутрішніх потреб та ресурсів. Тобто чинники макрорівня опосередковано впливають на інноваційну 
діяльність, а мезо та мікрорівнів – безпосередньо. 

Для забезпечення об’єктивної оцінки результативності інноваційної діяльності будівельного 
підприємства необхідно досліджувати ступінь впливу кожної групи чинників. Відповідно до ієрархічної 
структури чинників аналіз їх впливу на інноваційну діяльність має здійснюватися на кожному рівні. При чому в 
межах рівнів доцільно виділяти окремі напрямки, які відображатимуть вплив кожного з чинників. 

Відповідно до системи оцінки впливу чинників аналіз ефективності інноваційної діяльності здійснюється 
в три етапи. 

Першим етапом аналізу інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі є оцінка загального стану 
та динаміки макроекономічної ситуації України зокрема з акцентуванням уваги на будівельній галузі. 

Другим етапом аналізу є оцінка економічного стану будівельної галузі в певному регіоні та її 
інноваційної активності. 

Третім етапом аналізу є оцінка стану та ефективності інноваційної діяльності найбільш інноваційно 
активних будівельних підприємств. 

Зазначимо, що 1-й та 2-й етапи здійснюються на основі аналізу статистичних даних, а 3-й – внутрішніх 
даних підприємства. 

Саме на 3-му етапі формується висновок щодо ефективності  інноваційної діяльності підприємства. 
Проте окремо показники цього етапу в статиці та динаміці відображають лише стан інноваційної діяльності 
будівельної діяльності підприємства. 

Для вирішення проблем впровадження інновацій на будівельному підприємстві пропонується: 
Ø залучення зовнішніх джерел фінансування інноваційних програм; 
Ø оптимізація використання власних ресурсів; 
Ø сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів у сфері наукової, науково-
технічної та інноваційної діяльності; 

Ø стимулювання розвитку творчих здібностей працівників. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ  

ТА СВІТОВОМУ РИНКАХ 
 

Кризові явища в фінансовій системі України, зокрема значне знецінення гривні (період з 2010 по 
2018роки) більш ніж у 3,85 рази відносно долара США, часткова втрата вугільного та територіального 
(тимчасово непідконтрольні території) потенціалу країни, привели до необхідності пошуку альтернативних 
способів збереження та інвестування фінансових заощаджень громадян. Евроінтеграційні процеси України, 
вихід на міжнародний ринок залежить від інтернаціоналізації криптовалюти (як одного із способів), однак 
досі немає прийнятих законодавчих актів, котрі б регулювали продукування, зберігання та використання 
криптовалюти в нашій державі, на відміну від високорозвинених США, Канади, Австрії тощо, котрі мають 
відповідні ресурсні потенціали.Формування інфраструктури продажу та купівлі віртуальних коштів (зокрема 
в Україні криптовалютою (біткойнами) можна розрахуватись у декількох закладах Києва, Дніпра та Львова) 
приводить до необхідності вивчення особливостей функціонування віртуальних грошей в цілому. 
Актуальність написання цих тез полягає в визначенні можливості використання платформи криптовалюти 
для зниження корупції. 

Вивченням криптовалют займаються вітчизняні та іноземні науковці, зокрема визначення криптовалю-
ті, як інструменту для здійснення віртуальних платежів надали Желюк Т. та Бречко О. [1]. Найпоширеніші 
криптовалюти для нашої держави виділила Гусєва І.[2]. Іноземні науковці Капкун С., Супян В., Ван Дай, 
Кругмен П., окрім визначення криптовалюти, її функціоналу та особливостей, особливу увагу приділили 
питанню інституційного інвестування.  

Криптовалюта – це незалежна віртуальна децентралізована валюта, котру не контролює жодна 
фінансова чи інституційна одиниця, вона не залежить від жодної валюти в світі - це її сутність, котра нівелює 
можливості впливу на її курс. Здійснення усіх операцій є конфіденційними, територіально необмеженими 
(операції підтверджуються невідомими майнерами автоматично), тож шахрайство недопустиме, як і вплив на 
розмір комісії майнера, тож корупція при таких транзакціях зводиться до нуля. Найпоширенішою 
криптовалютою є Bitcoin (BTC). Ціна на біткойн значно знизилась за останній рік, так ціна в грудні 2017 
року становила 19,343,04 долара за 1BTC до 6563,31 долара станом на 06.10.2018року, однак міжнародні 
аналітики Боббі Чо та Том Лі у своїх короткострокових прогнозах говорять про зростання вартості уже в 
першому кварталі 2019 року. 
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Рис.1. Динаміка вартості BTC $ за 2017-2018рр. 
Джерело: складено автором на основі [5] 

 
В Україні активно використовують біткойн, однак законодавчо громадяни незахищені, та не мають 

повної інформації щодо функціонування криптовалюти. На розгляді є два законопроекти Законопроект № 7183 
від 06.10.2017р. «Про обіг криптовалюти в Україні» [3], Законопроект № 7183-1 від 10.10.2017р. «Про 
стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні» [4],які покликані регулювати ринок криптовалюти, 
сферу використання, однак, відомостей про голосування досі нема.  

Особливості функціонування криптовалюти на світовому ринку (серед країн Північної Америки, Азії та 
Європи)  визначені систематизацією статистичних даних, наявністю законодавчої позиції щодо визначення 
криптовалюти, блокчейну та інфраструктури їх використання (торгові біржі, обмінники, термінали, які підлягають 
обов’язковій легалізації тощо) чого немає в Україні. Теоретичні засади створення єдиної платформи для роботи з 
блокчейном в майбутньому дозволять використовувати криптовалюту в системі державних та приватних закупівель, 
тим самим знизивши рівень корупції. Однак це допустимо лише при виконанні наступних завдань: легалізація та 
надання криптовалюті статусу грошового еквіваленту, встановлення бази оподаткування майнерів та створення 
відповідної біржі для отримання криптовалюти, використання повністю автоматизованих програм для системи 
державних та комерційних закупівель. Фактично створення нової платформи за аналогом світових зразків, що 
унеможливить наявні на даний момент спекуляції з системою ProZorro.  

Сутність криптовалюти та її позитивні сторони, зокрема відсутність необхідності залучати третіх осіб 
для здійснення операції, конфіденційність даних про реальну особу, котра здійснює операцію, унікальність 
коду дозволяє припустити застосування блокчейну задля нівелювання можливих спекуляцій та здійснення 
основних фінансових операцій на міжнародному ринку, а також для здійснення комерційних та державних 
закупівель, що дозволить суттєво знизити рівень втручання третіх осіб і тим самим виконати основні вимоги 
МВФ щодо України задля поглиблення інтеграційних процесів та виходу країни з економічної кризи в цілому.   
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ЗНАЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КИТАЮ 
 
Інноваційний розвиток будь-якої країни напряму залежить від капіталовкладень. Кошти, які надходять в 

країну дають змогу впроваджувати нові технології та виходити на світовий ринок. 
Інноваційний тип розвитку характеризується використанням принципово нових прогресивних технологій та 

переходом до випуску високотехнологічної продукції [1]. 
Китай є лідером із залучених прямих інвестицій і посідає друге місце, після США, у рейтингу основних 

одержувачів інвестицій [3]. Країна активно залучає іноземні кошти, завдяки сприятливому інвестиційному клімату. 
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У 2017 році країна отримала $168 млрд. прямих інвестицій [4].  Кошти вкладені у китайську економіку вважаються 
найбільш ліквідними і тим самим приваблюють інвесторів зі всього світу. 

Привабливість Китаю, як місця призначення іноземного капіталу ґрунтується на розвитку 
інфраструктури, наявності фізичних та трудових ресурсів. Окрім цього, створюються адміністративно-
економічні райони, у яких діють  пільгові режими, які стимулюють притік іноземних інвестицій [2]. 

Китай отримує капіталовкладення від 200 держав. Фінансові надходження країна владає у розвиток НТП 
та отримання інформації про нові напрямки розвитку техніки та науки.  

Провідну роль у сприянні та розвитку інновацій належить уряду КНР. На державному рівні у 2006 р. був 
прийнятий стратегічний «План 2006– 2020 рр.». Ключовими цілями «Плану 2020» є:  

1. Побудова інноваційної економіки через створення власних інновацій та зменшення залежності від 
іноземних технологій.  

2. Перетворення підприємств і ділового сектора в центральну рушійну силу процесу побудови 
національної інноваційної системи [5]. 

Китай вже довгий час визнаний лідер з експорту високотехнологічної техніки. Так, у 2017 р.  експорт техніки 
становив  549,4 млрд. дол. США. Інвестиційні ресурси зробили вагомий внесок у інноваційний розвиток Китаю. 
Відповідно до оцінки експертів Організації економічного співробітництва та розвитку, не менше 20% усіх науково-
дослідних робіт в секторі інноваційних технологій проводиться за кошти інвесторів [6]. 

Китай впроваджує інновації у такі сфери як штучний інтелект, робототехніка та розумні  заводи. 
Державне сприяння та залучені кошти обумовлюють інноваційний розвиток у виробництві робототехніки. 
Починаючи з 2013 р., Китай є найбільшим ринком робототехніки у цілому світі, проте країна й надалі збільшує 
обсяги виробництва даної продукції. У країні близько 400 підприємств займаються виготовленням робототех-
ніки. Уряд Китаю, весною 2016 р., затвердив план розвитку робото-промисловості на 2016-2020рр. Відповідно 
до цього плану виробництво буде фокусуватися на 10 видах роботів [7]. 

Також керівництво держави зазначило, що створення та розвиток штучного інтелекту є сферою, у яку 
буде залучатися найбільше інвестицій. Виробниками такої технології у Китаї є Huawei та Biadu [7]. 

Отже,  іноземні капіталовкладення відіграють важливу роль у інноваційному розвитку Китаю. Адже, 
залучення додаткових коштів це можливість розвитку сучасних технологій. Саме інвестицій стали поштовхом 
до інноваційного розвитку Китаю та наукових досліджень у цій сфері. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ  
ЗА РІЗНОМАНІТНИМИ РЕЙТИНГОВИМИ СИСТЕМАМИ 

 
Процеси розвитку світової економічної системи пов’язані з інтеграцією та взаємозалежністю економік, 

підвищенням міжнародної конкуренції, призводять до проблеми розвитку національної конкурентоспроможності.  
Для визначення стану економіки країни є відображення позиції у світі щодо конкурентоспромож-

ності,  інвестиційної привабливості, економічної свободи, загального економічного потенціалу. Таким чином 
порівняльний аналіз найбільш вагомих показників дає змогу визначити конкурентні позиції держави, її слабкі місця 
та конкурентні переваги. Визначальним показником ефективності здійснення економічної політики держави є її 
місце у глобальних рейтингах.  

Одним з головних рейтингів є Індекс глобальної конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index). 
Динаміка показників демонструє, що позиція України коливається через кризову та нестабільну ситуацію, а саме: 
адміністративний тиск на бізнес, корупцію, політичну нестабільність, інфляцію, неефективність державної політики. 

Оцінка Індексу економічної свободи (Index of Economic Freedom) в Україні відображає позитивні зрушення, 
хоча найбільш гострими питаннями для іноземних інвесторів  залишаються реєстрація власності, захист інвесторів, 
ведення міжнародної торгівлі та вирішення питань щодо запобігання неплатоспроможності і банкрутству [1]. 



 100 
 
Інвестиційна привабливості України, що відображає характеристику інвестиційного клімату визначаючи ступінь 
ризику капіталовкладень та можливість їх ефективного використання  визначається Індексом інвестиційної 
привабливості[2].Індекс залученості в світову торгівлю оцінюється шляхом аналізу 4 основних показників 
відкритості економік країн світу для міжнародної торгівлі. Даний індекс розраховується один раз на два роки. Наша 
країна в рейтингу посідає 95 сходинку , опустившись за два роки на 9 позицій. Погіршення позицій відбулося за 
усіма основними складовими, а саме доступ до ринку, адміністративне управління на кордонах, діловий клімат і 
транспортно-комунікаційна інфраструктура[1].Індекс логістичної ефективності розраховується раз на два роки і є 
одним із небагатьох інтегральних показників для України, що демонструють виражену позитивну динаміку зрушень 
за усіма складовими. [2] 

 
Таблиця 1 

Позиція України у міжнародних рейтингах 

Назва рейтингу Місце України у рейтингу 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Індекс глобальної 
конкурентоспроможності 

84 76 79 85 81 

Індекс ведення бізнесу 137 112 96 85 76 
Індекс економічної свободи 161 155 162 166 150 
Індекс інвестиційної 
привабливості 

2,12 1,87 2,57 2,88 3,1 

Індекс залученості в світову торгівлю - 86 - 95 - 
Індекс логістичної ефективності - 61 - 80 - 
 
Отже, аналізування динаміки показників України у міжнародних рейтингах, дає змогу визначити перспективи і проблеми 

сучасного економічного стану країни. Останнім часом показники України погіршилися  майже у всіх світових рейтингах, через 
внутрішні та зовнішні проблеми, такі як високий рівень корупції; високий рівень бідності населення та його значне розшарування; 
недостатня кваліфікованість робочої сили; низький рівень ефективності великих підприємств, значний рівень зносу основних 
засобів виробництва; низька конкурентоспроможність українських товарів на світовому ринку.  
Для підвищення конкурентних переваг України необхідно здійснити внутрішні реформи, а також прийняти заходи у 

наступних сферах: управління зовнішнім боргом, управління державними резервами, податкова політика, розподіл 
фінансових ресурсів, підвищення рівня довіри до уряду. Також зусилля держави варто спрямувати на формування 
сприятливого бізнес-середовища, яке дасть змогу реалізувати  наявний інноваційний та людський потенціал та стане 
передумовою поступового підвищення міжнародної конкурентоспроможності України у світових рейтингах. 
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С. 210–213 
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НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
 

 Україна формує класичну трирівневу пенсійну систему. Третій рівень створено у вигляді 
добровільного недержавного забезпечення за пенсійними схемами з певними внесками. Його основу становлять 
недержавні пенсійні фонди (НПФ). Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:  

− шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та їх вкладниками;  
− страховими організаціями через укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування 

ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду; 
− банківськими установами шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних 

рахунків для накопичення заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів фондом 
гарантування вкладів фізичних осіб [2, с. 84].  

Згідно з даними Державного реєстру фінансових установ [3], недержавні пенсіи ні фонди зареєстровано 
у восьми регіонах Украі ни. Наи більша кількість НПФ зосереджена у Києві – 46, або 71,9% від загальноі  
кількості зареєстрованих НПФ. Одним з основних показників, що характеризують систему НПЗ( недержавного 
пенсійного забезпечення), є сплачені пенсіи ні внески. Сума пенсіи них внесків на кінець 2016 р. становить 1 
895,2 млн. грн., збільшившись протягом дванадцяти місяців на 0,4%. 

Порівнюючи статистику  зарубіжних країн, то там частка приватних пенсійних виплат висока й суттєво 
впливає на загальний розмір пенсій. Наприклад, внесок НПЗ Австралії, Аргентині, Великобританії, Данії, 
Швейцарії у формування пенсії становить близько 50 % і більше. Це свідчить про те, що ця складова відіграє 
важливу роль у соціальному захисті громадян похилого віку й фінансово розвантажує систему державного 
пенсійного страхування в цих країнах [2]. 

Недержавна пенсійна система має значні переваги для населення, адже вона відіграє важливу роль у 
забезпеченні населення та є безпечним засобом гарантування гідного рівня життя після працездатного періоду. 
Для держави розвиток НПЗ є невід’ємною складовою успішності  країни в ринкових умовах, адже кошти, 
вкладені в нього, вже сьогодні працюють на користь національної економіки та підприємств, оскільки 
повертаються у вигляді інвестиційного капіталу.  

Як і будь-яка система, недержавне пенсійне забезпечення  має свої недоліки: суперечливі питання 
державного регулювання та оподаткування, недостатній рівень розвитку фінансових ринків, низька поінфор-
мованість населення про діяльність недержавних пенсійних фондів і, як результат, – недовіра населення до 
їхньої діяльності. Для покращення пенсійного забезпечення на сьогодні доцільно продовжувати роботу з 
удосконалення пенсійного законодавства та зменшити кількість пільг, створюючи окремі пенсійні програми для 
працівників шкідливих професій [1, с. 208]. 

Підвищення ефективності вітчизняної системи НПЗ зменшило б тиск на солідарну пенсійну систему, сприяло 
б розвитку ринкових механізмів, дало поштовх структурній перебудові економіки завдяки довгостроковим 
інвестиційним коштам. Цього можна досягти за рахунок поліпшення функціонування елементів недержавного 
пенсійного забезпечення – фінансового права, інституціональної складової, фінансового ринку й механізму, а також 
за допомогою заходів мотиваційного характеру. Їх реалізація повинна створити передумови для мінімізації та 
нівелювання основних факторів дестабілізуючого характеру. Подальше реформування пенсійної системи та 
активізація розвитку недержавного пенсійного забезпечення є актуальним напрямом у процесі формування сучасної 
системи соціального страхування та економічного зростання нашої країни. 

 
1. Кондрат І. Ю. Пенсійне забезпечення в Україні й світі. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 

19.3. С. 204–208;   
2. Терещенко Г. М., Мусатова Т. А. Проблеми розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні. 

Фінанси України. 2008. № 12. С. 76–88;  
3. Небаба Н. О. Система недержавного пенсійного забезпечення в Україні: сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку. Економічні науки. 2014. № 12 (15). С. 41–44;  
4. Офіціи нии  саи т Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

[Електроннии  ресурс]. – Режим доступу : https://nfp.gov.ua/content/stan-i-rozvitok-npz.html. 
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

 
Державно-приватне партнерство (ДПП) визнане світовою практикою як ключовий інструмент вирішення 

важливих проблем регіонального та місцевого рівня. Орієнтація стратегічних планів виключно на використання 
бюджетних коштів не дає змогу впроваджувати масштабні проекти, які б змогли забезпечити соціально-
економічний розвиток регіонів.  Тому, доволі нове правове явище - державно-приватне партнерство (ДПП) - є 
важливим інструментом на шляху відновлення та модернізації національної економіки, розв’язання важливих 
соціально-економічних проблем шляхом об’єднання і застосування ресурсів державного й приватного секторів. 

Висока ефективність ДПП як юридичної форми взаємодії держави та бізнесу доведена досвідом багатьох 
країн світу. До прикладу, Туреччина за останні роки (починаючи з 2001 року) практично в чотири рази 
збільшила розмір ВВП. В значній мірі це відбулося за рахунок використання механізмів ДПП. Станом на 
листопад 2017 року було залучено 131,4 млрд. доларів США інвестицій в 221 проект ДПП. Основними 
секторами інвестування стали: енергетика (83 проекти), дороги та дорожня інфраструктура (41 проект), порти 
та портова інфраструктура (39 проектів), аеропорти (18 проектів), охорона здоров’я (21 проект), культура і 
туризм (1 проект), залізниці (1 проект), водопостачання (15 проектів) та промисловість (2 проекти) [1]. У 2017 
році в Європі в проекти ДПП було залучено 14,4 млрд. євро (в 2016 р. – 11,8 млрд. євро). [2] 

Існує чимало проблем, які перешкоджають розвитку державно-приватного партнерства в Україні, проте на 
сьогоднішній день запровадження інституту державно-приватного партнерства (ДПП) в Україні є одним із головних 
пріоритетів урядових програм розвитку, що сприяє взаємодії державних структур та приватного бізнесу. Адже розвиток 
державно-приватного партнерства має переваги як для державного партнера (активізація інвестиційної діяльності, 
ефективне управління майном, збереження та створення робочих місць, скорочення витрат на надання послуг, економія 
фінансових ресурсів, використання досвіду приватних компаній, підвищення ефективності інфраструктури, так і для 
приватного (доступ до нових сфер бізнесу (сегментів ринку), спрощення роботи з дозвільними структурами, додаткові 
гарантії повернення інвестицій, можливість участі у державних та міжнародних програмах фінансування, отримання 
кредитів під державні гарантії) [3, с.316].  

Основним джерелом регулювання відносин у сфері державно-приватного партнерства є Закон України «Про 
державно-приватне партнерство» № 2404-УІ, який набрав чинності 31.10.2010 р. і визначив організаційно-правові 
засади взаємодії державних партнерів із приватними партнерами й основні принципи державно-приватного 
партнерства на договірній основі [4]. 

У міжнародній правовій практиці існує чимало моделей державно-приватного партнерства, але одним із 
найпоширеніших є ВОТ «Build, Operate, Transfer» (Будівництво - управління – передача) – концесійний механізм, 
створення (будівництва) об’єкта концесіонером, експлуатація на праві користування (без права власності) протягом 
строку дії договору, після чого об’єкт передається державі. Зазвичай, концесійні схеми ВОТ використовуються при 
будівництві автострад (Італія, Іспанія, Південна Корея), трубопроводів (Німеччина), електростанцій (Туреччина, 
Індія, Таїланд), аеропортів (Єгипет, Греція, Канада), тунелів (Франція), стадіонів та інших об’єктів, які вимагають 
значних капіталовкладень, проте повинні залишатись у власності держави. Зокрема, в Україні у рамках здійснення 
державно-приватного партнерства договори також часто укладаються у формі концесії [5]. 

Отож, слід відзначити, що реалізація проектів, які ґрунтуються на взаємодії органів влади і бізнесу, – це 
важливий крок на шляху усунення інфраструктурних проблем, створення нових або модернізації (технічного, 
технологічного оновлення) існуючих виробництв, формування нових центрів розвитку з метою підвищення рівня 
соціально-економічного розвитку регіонів, розширення спектра і підвищення якості послуг. Як засвідчує міжнародна 
практика, державно-приватне партнерство є вагомим інструментом бюджетного механізму, який сприяє економічному 
піднесенню держави, тому Україні слід врахувати всі позитивні і негативні сторони, набратися досвіду в іноземних 
країнах, з урахуванням її політичного, соціального і економічного розвитку і національних особливостей та розвивати 
державно-приватне партнерство. 

 
1. Турція: Валовий внутрішній продукт [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. - 2011-

2018, Knoema. Режим доступу: https://knoema.ru/atlas  
2. Market Update Review of the European PPP Market in 2017 [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні 

дані. - European Investment Bank, 2018. Режим доступу: 
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3. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади: навч. посіб. /  Кириленко 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ  
В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ 

 
В сучасних умовах розвитку економіки України запорукою успішного розвитку для нашої держави є 

становлення малого та середнього бізнесу, що в умовах ринкової економіки набуває особливо актуального значення, 
оскільки саме мале підприємництво, головним чином, стимулює економічну конкуренцію, сприяє структурній 
перебудові економіки та її оздоровленню.  

Одним із шляхів створення сприятливого клімату для підприємців є його підтримка з боку оподаткування. 
Для досягнення цієї мети в Україні в 1998 році було запроваджено спрощену систему оподаткування, та зокрема 
єдиний податок. Платники, що перебувають на спрощеній системі оподаткування сплачують єдиний податок 
(замість податків та зборів) та мають право на спрощені процедури обліку та звітування. Ставка єдиного податку 
залежить від групи платників єдиного податку. 

У цієї системи є безліч переваг: зменшується кількість податків і зборів, що сплачуються; значно 
полегшується документальний  облік та здійснення податкової звітності; не потрібно додаткових знань у галузі 
оподаткування; надається право вибору реєстрації як платника ПДВ тощо. 

Проте, не зважаючи на всі вказані переваги, існує чимало недоліків даної системи. Одним з таких 
недоліків є недоотримання надходжень державними бюджетами. Адже, згідно з чинним законодавством, всі 
надходження від єдиного податку спрямовуються безпосередньо до місцевих бюджетів [1, с. 62]. 

Окрім цього обмежуються види діяльності та розміри виручки осіб-платників. Розміри граничних 
доходів є застарілими і потребують перегляду, оскільки в умовах сучасного рівня інфляції дохід до 300 тис. 
грн., для прикладу, (І група) скоро стане замалою маржею. 

Переведення платників на спрощену систему не завжди означає зняття з них податкового тягаря. Для 
прикладу, було взято показники із сайту Львівської міської Ради [2] про надходження єдиного податку до 
бюджету м. Львова. Динаміка даних за 2015-2017 рр. показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динаміка сплати Єдиного податку до бюджету м. Львова за 2015-2017 рр. 

 
Для порівняння, у країнах Європейського Союзу, нема такого поняття як спрощена система оподатку-

вання. Натомість тут набули поширення інші форми державної підтримки цього типу підприємств: звільнення 
деяких підприємств від ведення звітності про результати господарської діяльності та запровадження спрощеної 
системи обліку і звітності; запровадження спеціальних режимів оподаткування податком на додану вартість 
деяких видів операцій характерних для фермерських господарств і сільськогосподарських кооперативів; 
використання податків на оціночний дохід і мінімальних податків тощо [3]. 

Для усунення недоліків спрощеної системи оподаткування необхідно перш за все провести зміни у 
законодавстві. Доцільним буде встановлення «прогресивної» шкали ставок оподаткування для різних обсягів 
виручки платника єдиного податку. Таким чином, забезпечуватиметься своєрідна фіскальна справедливість. 
Об’єктивно необхідним є внесення змін до певних елементів діючої системи спрощеного оподаткування, а саме 
щодо переліку податків, замість яких сплачується єдиний податок; ставок та граничного обсягу виручки, який 
дозволяє застосовувати спрощену систему тощо [1, с. 63]. 

Реформування спрощеної системи оподаткування дасть змогу усунути всі її недоліки, що допоможе 
створити сприятливий мікроклімат для суб’єктів малого і середнього підприємництва, тим самим збільшуючи 
економічний потенціал та розвиток країни. 
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УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА НАСЛІДКИ 
 
Управління державним боргом є однією з найгостріших проблем державного управління в Україні, яка 

потребує глибокого та незалежного аналізу, а також формування оптимальних шляхів її вирішення. 
Надмірне боргове навантаження, висхідна динаміка боргових показників, неефективна реструктуризація 

державного боргу у 2015 році, що створила потенціал загострення фінансових та економічних проблем у 
майбутньому, суттєві недоліки у сьогоднішній політиці залучення позикових коштів і практиці їх використання – ці 
питання повинні бути в центрі уваги органів державної влади, наукового і експертного середовища.  

Без вирішення цих проблем та запровадження оптимальної системи управління державним боргом Україна не 
зможе позбавитися ризиків фінансової дестабілізації, а отже реалізувати ефективну стратегію стійкого економічного 
розвитку [2]. Тому, для скорочення державного боргу Українинеобхідно створити оптимальну систему управління 
державними коштами. 

Державний борг є суттєвою проблемою для державного бюджету і ВВП країни. Значний обсяг видатків 
бюджету на обслуговування боргу зменшує можливості держави з фінансування соціально-економічних потреб 
країни, що в багатьох випадках призводить до зниження якості соціального капіталу та зменшення доступності 
суспільних послуг для широких верств населення. Такі явища, безперечно, негативно впливають на якість життя 
населення та погіршують перспективи економічного розвитку країни. [3] 

Законодавче визначення державного боргу зафіксовано Бюджетним кодексом України. Згідно з ст.2 
Бюджетного кодексу України державний борг — це загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх 
випущених і непогашених боргових зобов'язань держави, включаючи боргові зобов'язання держави, що вступають в 
дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що виникають на підставі законодавства або 
договору. [1] 

Бюджетний кодекс України виокремлює поняття гарантованого державою боргу — це загальна сума 
боргових зобов'язань суб'єктів господарювання-резидентів України щодо отриманих та непогашених на звітну дату 
кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями [1].   

Показники державного та гарантованого державою боргу а також структура кожного з цих показників 
наведено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1  

Структура державного боргу України станом на 31.08.2018* 

Вид боргу 
Зовнішній борг Внутрішній борг Усього 

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % 

Державний борг 1070820,1 50,6 759063,4 35,9 1829883,5 86,5 

Гарантований борг 273569,0 12,9 13215,3 0,6 286784,3 13,5 

Сукупний борг 1344389,1 63,5 772278,7 36,5 2116667,8 100,0 

*Джерело: Міністерство фінансів України [4] 
 
Отже, як видно з таблиці обсяг державного боргу є досить значним, а якщо порівнювати його в динаміці, 

то він не лише залишається незмінним, а й з кожним роком все зростає. Це є негативною динамікою, оскільки 
свідчить про те, що державний борг не тільки не погашається, а й навпаки збільшується. Це створює загрозливу 
ситуацію для нашої країни, оскільки якщо і далі спостерігатиметься така тенденція, то Україна не зможе 
розрахуватись з іноземними інвесторами за своїми зобов’язаннями, а це, в свою чергу, може викликати більш 
серйозні проблеми в економіці країни. 

На даний час стрімка динаміка зростання сум боргових зобов'язань, особливо в частині зовнішнього 
боргу, є великою проблемою для країни і вимагає пошуку ефективних шляхів управління державним боргом. 
Проблема загострюється девальвацією національної валюти, оскільки більша частина боргу підлягає 
погашенню в іноземній валюті, а обсяги експорту мають тенденцію до скорочення. При тому, що останнім 
часом прийнято ряд нормативно-правових актів щодо підвищення ефективності управління державним боргом, 
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вище зазначені проблеми свідчать про їх недостатню ефективність. На думку вчених-економістів, підвищенню 
ефективності управління державним боргом сприяло б прийняття Закону України "Про державний борг". 
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ВПЛИВ ОЧІКУВАНЬ НАСЕЛЕННЯ ТА БІЗНЕСУ НА ТЕМПИ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

На сьогоднішній день основною проблемою більшості країн світу є інфляція – зростання загального рівня цін, 
внаслідок якого має місце зниження купівельної спроможності грошей [1].  

Вагому роль у стимулюванні чи стримуванні рівня інфляції відіграють очікування з боку суб’єктів ринку – 
бізнесу та населення. Це спричинено тим, що суб’єкти ринку у процесі своєї діяльності схильні керуватися 
прогнозованими, а не поточними даними щодо рівня інфляції чи будь-яких інших макроекономічних показників.  

Міжнародні експерти виділяють ряд чинників, що впливають на інфляційні очікування: 
• соціально-демографічні – вік, стать, рівень доходів; 
• показники інфляції за попередні періоди; 
• «замінники» офіційних показників інфляції (ціни на бензин, окремі категорії продуктів, зміна обмінного 

курсу) 
• рівень фінансової грамотності тощо [2]. 
Представники різних ланок фінансової системи  мають дещо різні характеристики, а отже, і різні механізми 

впливу на інфляцію в країні. Так, населення (домогосподарства) більше здатні до необґрунтованих та стихійних дій, 
що спричинено низьким рівнем фінансової грамотності, обмеженим доступом до якісних джерел інформації та вже 
традиційною недовірою українців до органів державної влади загалом та заяв політиків зокрема [3].  

Механізм впливу очікувань домогосподарств на рівень інфляції полягає у тому, що населення, довгий 
час відчуваючи на собі постійне зростання цін або передбачаючи їхнє зростання найближчим часом, починає 
купувати більше, ніж необхідно для задоволення потреб. Це здебільшого стосується споживчих товарів, а також 
побутової техніки, електроніки та інших більш вартісних товарів.  

Очікування бізнес-суб’єктів в умовах інфляції характеризується більш розсудливою та обґрунтованою 
поведінкою на ринку. Підприємцю вигідніше очікувати наступного стрибка цін, накопичуючи ресурси для 
різкого та нетривалого збільшення обсягів випуску у періоди цінової нестабільності.  

Крім того, інфляційні очікування як населення, так і бізнес-суб’єктів негативно впливають на рівень 
заощаджень, що зменшує і обсяги наявних та доступних кредитних ресурсів, а отже й інвестиції у виробництво.  

Очевидно, що інфляційні очікування є потужним чинником формування динаміки цін в державі, а тому 
потребує постійного моніторингу і коригування з боку основного регулятора грошово-кредитних відносин, 
яким в Україні виступає НБУ. Так, у 2016 р. НБУ змінює стратегію монетарної політики та переходить до 
режиму інфляційне таргетування.  

Вважається, що, в ідеалі, цілі, встановлені НБУ мають визначати очікуваннями суб’єктів ринку, що 
створюватиме підґрунтя для цінової стабільності та високого рівня довіри до регулятора.  

На сьогоднішній день спостерігається поступова гармонізація між очікуваннями НБУ і гравцями на 
ринку, що є свідченням поступової стабілізації економічної ситуації, а отже, і рівня цін в Україні [4]. 
Порозумінню між учасниками ринку та центральним банком також сприяє активна система комунікацій НБУ. 

Варто також відзначити, що із середини 2017 р. суттєво скоротився розрив між інфляційними 
очікуваннями різних суб’єктів ринку, спостерігається тенденція їхньої гармонізації із очікуваннями і цілями 
НБУ. Цей чинник у порівнянні із жорсткою монетарною політикою дає надію на подальшу стабілізацію рівня 
цін на нормалізацію темпів інфляції в Україні.  
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ВПЛИВ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
Розвиток економіки України супроводжується пошуком ефективних варіантів використання інструментів 

фіскальної політики. Із проголошенням незалежності, Україна опинилася в складному становищі, адже зруйнувались 
економічні та виробничі зв’язки не тільки між регіонами, а й з постсоціалістичними країнами, почалася фінансова 
криза, що лишила слід на фінансовій системі країни. А тому уряд змушений вживати заходів щодо наповнення 
державного бюджету як за рахунок росту податкового тягаря на платника податку, так і впровадження економічного 
стимулювання розвитку підприємницької діяльності.  

1990-1993 роки характеризуються надмірною фіскальною спрямованістю: впровадження податку на прибуток у 
розмірі 30%, податку на додану вартість – ставка 28%, прибуткового податку з громадян (із суми доходів від 100 до 150 
крб. податок дорівнював 29 коп. з кожного крб., тобто 29%, а для доходу, який перевищував 150 крб., застосовувалася 
прогресивна шкала з розміром ставок від 13 до 60% залежно від величини доходу) [4]. У 1993 році було прийнято Закон 
«Про податок на прибуток» та Закон «Про оподаткування доходів підприємств та організацій» (22%) [2]. У 1994-1999 
роках був впроваджений податок на промисел, внесено зміни до Законів України «Про податок на додану вартість» та 
«Про систему оподаткування прибутку підприємств» [4]. 

У часи «будівельного буму» в Україні (2000-2007 рр.) спостерігався нерівномірний розподіл податкового 
навантаження, тому що будівництво житла не забезпечувало динаміку економічного зростання. Причиною цього стали 
матеріалізація багатства й наявність «податкових ям» в окремих галузях. Із виникненням економічної кризи в 2008 році 
відбулось скорочення попиту на залізо та сталь, що призвело до скорочення обсягів експорту, впали ціни на 
нерухомість, призупинено понад 80% будівельних проектів [4]. 

Ці фінансові негаразди вплинули на діяльність суб’єктів господарювання: зменшився рівень товарообігу, 
накопичувались запозичення на внутрішніх ресурсних ринках, прострочені платежі за борги або закуплену продукцію, 
зменшувались трансферти у вигляді безоплатної та безповоротної фінансової допомоги, знизились обсяги доходів, і як 
наслідок, дохідна частина державного бюджету. Однак у даному періоді підтримувалась жорстка фіскальна політика 
через скорочення соціальної допомоги, призупинення процесів підвищення заробітної плати та її мінімального рівня. 

Із прийняттям Податкового кодексу України прослідковується підвищення позитивних тенденцій росту показ-
ників фінансового стану підприємств, стабілізуються обсяги доходів і зменшується дисбаланс між власними і пози-
ченими коштами. Ставку податку на прибуток було встановлено на рівні 18%, ПДВ – 20%, що було визначено ПКУ [1]. 

Слід відзначити, що склад податків, рівень їх фіскальності, методи їх стягнення, стабільність і 
досконалість податкової системи справляють найбільший вплив на діяльність підприємств. 

Критерієм оцінки впливу податків на роботу підприємств може бути прибуток, що є основним власним 
джерелом фінансових ресурсів для розвитку виробництва. Податок на прибуток підприємств сплачується як 
частина від отриманого підприємством прибутку і тому має значний вплив на функціонування суб'єктів 
господарювання [5]. Європейські країни демонструють розкид ставок податку на прибуток підприємств в 
діапазоні від 10 до 33,3 %. В Україні, як відомо, податок на прибуток становить 18 % [1]. 

Таким чином,  зміни у податковому навантаженні на підприємства були зумовлені об’єктивно-
історичними особливостями формування національної податкової та бюджетної політики. Кожен період 
фіскальної політики супроводжувався як позитивними, так і негативними обставинами, які відображалися на 
фінансових показниках діяльності суб’єктів господарювання, зокрема на виробничій діяльності, прибутковості, 
платоспроможності, фінансовій стійкості, можливості формування фінансових ресурсів для інвестиційної 
діяльності, конкурентоспроможності продукції. Однак можна стверджувати, що Україна має сприятливий 
податковий клімат і потенціал для розвитку підприємництва та покращення життєвого рівня населення країни. 
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МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
Головним призначення місцевих бюджетів є задоволення потреб соціально-економічного розвитку 

територій. З метою підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів у грудні 2014 року Верховною 
Радою прийняті зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України, які стали найбільшим за останні роки 
кроком у напрямку  бюджетної децентралізації.  

Питання реформування системи міжбюджетних відносин та перерозподілу структури дохідної й 
видаткової частин між рівнями бюджетної системи потребувало вирішення задовго до 2014 р, коли було 
затверджено зміни до Бюджетного кодексу України щодо бюджетної децентралізації. Серед наявних проблем 
можна виокремити такі: застарілі й неефективні моделі горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів, 
дотаційність місцевих бюджетів, недостатня величина бюджетів розвитку [4]. 

Для оцінки результатів бюджетної децентралізації, проведемо аналіз виконання місцевих бюджетів 
Кіровоградської області за доходами за 2014–2017 рр. Дані аналізу показують, що власні й закріплені доходи 
загального фонду місцевих бюджетів Кіровоградської області зросли в 2,23 рази, з 2042,17 млн. грн. у 2014 р. 
до 4569,4 млн. грн. у 2017 р. (рис.1.). Навіть з огляду на те, що таке зростання великою мірою пояснюється 
інфляційними процесами, збільшення дохідної бази (без урахування трансфертів) є істотним.  

 
Рис. 1. Виконання місцевих бюджетів Кіровоградської області  за доходами (без трансфертів)* 

*Джерело: Міністерство фінансів України [2] 
 
Приріст доходів досягнуто в значній мірі за рахунок збільшення витрат на оплату праці як в бюджетній 

сфері, так і в реальному секторі економіки, індексації ставок рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів і води, зарахування до місцевих бюджетів 100% єдиного податку платниками єдиного податку 4-ої 
групи – сільськогосподарськими товаровиробниками  [3]. 

Зміна моделі міжбюджетних відносин є ключовою складовою реформи бюджетної децентралізації. Тому 
проаналізуємо динаміку міжбюджетних трансфертів з державного бюджету до зведеного бюджету області (рис. 2).  

 
Рис. 2. Офіційні трансферти від органів державного управління  

до зведеного бюджету Кіровоградської області* 
*Джерело: Міністерство фінансів України [2] 
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Протягом 2014-2016 рр. частка трансфертів у зведеному бюджеті області зменшилась, однак у 2016 р. 
залишилася на високому рівні (59,5%). Таким чином, тісна залежність місцевих бюджетів від трансфертів із 
державного бюджету збереглася, хоча структура самих трансфертів змінилась. Якщо до бюджетної реформи 
вагому частку становили дотації вирівнювання (34%), то в 2016 р. частка базової дотації в загальному обсязі 
трансфертів із держбюджету значно менша (1,9%). Решта трансфертів надійшла до зведеного бюджету області 
у вигляді субвенцій (освітньої та медичної) на виконання державних соціальних програм та фінансування 
місцевими бюджетами видатків по тих галузях, за якими держава гарантує надання громадських послуг.  

Отже, вплив реформи на динаміку доходів місцевих бюджетів є статистично незначним: зростання 
доходів зумовлене фіскальними (підвищення ставок податків, розширення бази оподаткування за рахунок 
збільшення мінімальної заробітної плати) й інфляційними факторами. Водночас відзначено позитивні 
результати реформи, такі як перехід до ефективнішої політики міжбюджетних відносин та істотне зростання 
доходів місцевих бюджетів.  

 
1.Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» № 2379-VIII від 03.04.2018.  
2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://minfin.com.ua/  
3. Офіційний сайт Департаменту фінансів Кіровоградської області [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://finance.kr-admin.gov.ua.  
4. Мартьянов, М. П. Місцеві бюджети Вінницької області в період бюджетної децентралізації [Текст] 

/ М. П. Мартьянов // Фінанси України. – 2018. – № 5. – С. 69-79. 
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ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ – БАЗОВИЙ ПОКАЗНИК СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

В Україні основним механізмом регулювання соціального стану населення виступає держава, у тому 
числі за допомогою встановлення соціальних стандартів, таких як прожитковий мінімум, та похідних від нього 
державних гарантій: мінімальної заробітної плати, пенсійного забезпечення, соціальних допомог.  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про прожитковий мінімум» прожитковий мінімум – вартісна величина 
достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження її здоров’я, набору 
продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, 
необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. [1] 

Сьогодні прожитковий мінімум визначається за нормативним методом у розрахунку на одну особу на один 
місяць, а також окремо для осіб, віднесених до основних соціальних і демографічних груп населення: - дітей віком до 
6 років; - дітей віком від 6 до 18 років; - працездатних осіб; - осіб, які втратили працездатність. 

Варто зазначити, що даний метод не є актуальним для сучасних реалій, затверджений у 2000 році, тому що він 
не враховує таких аспектів як: регіональні особливості, тип та склад сімей. Крім того, незважаючи на деякі корективи 
уряду щодо цін та кількості, перелічених благ що входять до набору продовольчих, непродовольчих товарів та 
послуг, вони є дуже застарілим і потребують негайного оновлення та розширення  номенклатури. 

Щодо продуктів харчування, то їх кількість та склад не можуть у повному обсязі забезпечити здорове 
функціонування людського організму, а наявні в переліку непродовольчих товарів та послуг набори ліків не 
відповідають елементарним потребам громадян. Взагалі в переліку не передбачено таких пунктів як: придбання 
житла або його наймання, кошти на оплату освіти, оздоровлення, медичні послуги, придбання мобільних 
телефонів, оплата послуг Інтернету та ін. Вищевикладене доводить, що у перелічених наборах не враховано 
товари та послуги, які на сьогоднішній день є життєво необхідними для населення. Тобто прожитковий мінімум 
не виконує основну функцію державного соціального стандарту, на основі якого базуються розміри мінімальної 
заробітної плати, пенсії за віком, соціальної допомоги та ін. 

Окрім показника прожиткового мінімуму про рівень соціального забезпечення населення можуть 
свідчити також інші показники, такі як: індекс реальної заробітної плати (ІРЗП), який характеризує зміну 
купівельної спроможності номінальної заробітної плати та індекс споживчих цін (ІСЦ), що характеризує зміни 
загального рівня цін на товари та послуги. 

На рисунку 1 можна спостерігати співвідношення темпів зміни цих величин, а саме значне зростання 
ІСЦ починаючи з 2013 до 2016 року, в той час як темпи зростання прожиткового мінімуму та реальної зарплати 
суттєво сповільнювалися. Результатом такої невідповідності можуть стати негативні явища у суспільстві. 
Наприклад, за останні 5 років, найбільший показник чисельності населення із загальними доходами у місяць 
нижчими законодавчо встановленого прожиткового мінімуму становив 8,6% до загальної величини населення 
2014 року, тобто майже 10% населення   були за межею бідності. [2] 
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Рис. 1. Співвідношення темпів зростання прожиткового мінімуму, індексу споживчих цін  

та індексу реальної заробітної плати  протягом 2009-2018 років 
 
Таким чином, величина встановленого в країні прожиткового мінімуму значно нижча його фактичного 

значення. Причиною цьому є недосконалість існуючої методики його визначення а також нестабільна 
економічна ситуація в країні. Держава повинна оптимізувати значення  показника, щоб у подальшому мати 
об’єктивні дані. 

 
1. Про прожитковий мінімум : Закон України № 966-XIV від 15.07.1999 р. [Електронний ресурс] / 

Відомості Верховної Ради України, 1999. – № 38. – Ст. 348. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua;  
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО  
ДО  РЕКОМЕНДАЦІЙ СВІТОВОГО БАНКУ 

 
На сучасному етапі перехідної ринкової економіки, де основним регулятором соціально-економічного 

сектору виступає держава,  процвітання країни залежить від безлічі факторів, і одним з головних є система 
оподаткування. 

Відсутність ефективного оподаткування може призвести до низки негативних наслідків, таких як: 
збільшення частки тіньової економіки, корупція, недовіра населення до влади та ін. Україна вже має немалий 
досвід у боротьбі з порушенням податкового кодексу суб’єктами господарювання, які знаходять різні лазівки 
для ухилення від сплати необхідних обсягів податкових платежів. Причинами такої ситуації є цілком очевидні 
явища – високі ставки податків (ПДВ – 20%, ПДФО – 18%, ЄСВ – 22%), які платники не в змозі виплатити. 
Тому  не дивно, що левову частину 83,6% (станом на 31 серпня 2018 року) доходів бюджету становлять саме 
податкові надходження, відповідно податкове навантаження (відношення податкових надходжень до ВВП) 
становить  30,2%. Таке значення показника є допустимим тільки для країн з високорозвиненою економікою 
(наприклад: у Європі середній рівень даного показника становить 40%). [2] 

Зважаючи на таку динаміку, перед урядом постає завдання з оптимізації податкової політики в Україні 
для належного функціонування фіскальної функції держави, підвищення платоспроможності та активності 
суб’єктів господарювання, а також покращення інвестиційного клімату в країні, адже одним з пунктів на які  
інвестори звертають увагу є зручність ведення справ. [3] 

Щоб визначити тактичні цілі для збалансування податкової системи, доцільно скористатися 
рекомендаціями Світового банку, який щорічно проводить дослідження серед 190 країн світу де порівнюються 
показники податкових платежів та складається рейтинг Paying Taxes: 

1) встановити/ розширити електронну систему сплати податків. Варто зазначити, що в Україні така 
система працює з 2015 року та використовується для адміністрування ПДВ; 

2) знизити податок на прибуток; 
3) знизити трудові податки та обов’язкові внески. В Україні у 2016 році відповідно до реформи було 

знижено ставку Єдиного соціального внеску до 22%, коли раніше вона диференціювалася від 36,8% до 49,7%. 
4) спростити систему справляння податків, або скоротити кількість податків. У 2016 році було зменшено 

перелік податків з 22 найменувань до 9, серед яких залишилися: податок на прибуток, податок на доходи 
фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизний податок, рентна плата, збори, а також місцеві податки: 
податок на майно та єдиний податок. 

5) ввести терміни для обробки повернень ПДВ. 
За період становлення податкової системи України вона зазнала багатьох змін, ефективність яких можна 

спостерігати у таблиці 1. [1] 
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Таблиця 1  
Динаміка показників, що характеризують податкову систему України.     

 (за даними рейтингу Paying Taxes 2018) 

Показник 
Дані станом на 1 червня 

00
8 

00
9 

01
0 

01
1 

01
2 

01
3 

01
4 

01
5 

01
6 

01
7 

Місце в рейтингу за 
легкістю сплати 

податків 
177 180 181 181 181 164 108 85 84 43 

Податкове 
навантаження, % 56,6 57,2 57,2 55,5 54,9 54,9 52,9 2,2 51,9 37,8 

 
Отже, відповідно до даних таблиці можна зробити висновок про позитивні зміни у системі 

оподаткування, оскільки за період з 2010 по 2017 роки Україна піднялась з 181 до 43  позиції за легкістю сплати 
податків. Також знизився показник податкового навантаження, але його величина не відповідає стану розвитку 
сучасної економіки. 

Незважаючи на очевидний прогрес, уряд України повинен і надалі повинен слідкувати за ситуацією в 
країні, адже дотепер не реалізовано головного призначення податків у державі – забезпечення належного рівня 
життя громадян країни. 

 
1. Paying Taxes 2018: The global picture / World Bank Group and PwC. 

URL:https://www.pwc.com/gx/en/payingtaxes/pdf/pwc_paying_taxes_2018_full_report.pdf#page=16;  
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.ukrstat.gov.ua/;  
3. Збалансована система обліку та адміністрування податків як основний чинник легкості ведення 

бізнесу в країнах світу/ О. І. Линник. Глобальні та національні проблеми економіки.2018. Вип. 12. С.168-171. 
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ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  

В СИСТЕМІ ДОХОДІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 
 
Фінансовий стан держави та фінансова  політика певною мірою характеризується структурою доходів 

бюджету. Постійні зміни в податковій системі впливають на зміну складу доходів зведеного  бюджету. А держава в 
свою чергу регулює доходи громадян , впливає на темпи економічного зростання, розмір заощаджень та 
споживання, та зокрема на платоспроможність кожного члена суспільства.  Важливим інструментом державного 
регулювання доходів громадян, характерним для податкової системи, є оподаткування доходів фізичних осіб.   

Згідно з ПКУ податок на доходи фізичних осіб – загальнодержавний податок, що стягується з доходів 
фізичних осіб (громадян – резидентів) і нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні 
(та за її межами для резидентів) [1]. На сьогоднішній день ПДФО зараховується до державного бюджету – 25 
%, до обласних – 15 %, до інших місцевих бюджетів – 60%. Шкала ставок вказаного податку та показники для 
нарахування податку на доходи фізичних осіб, впродовж останніх років помірно змінювалася (див. табл.1). 

Таблиця 1 
Ставки ПДФО та показники для нарахування ПДФО у 2014 - 2018 роках 

Показник 
Роки 

2014 2015 22016 22017 22018 
Мінімальна заробітна пла-
та (МЗП) на 1 січня, грн. 1218 1218 11378 33200 33723 

Ставки    ПДФО, % 
15% до 1218 грн. (1218*10 
МЗП у розрахунку на 

місяць), 17 % 

15% до 1218 грн. 
(1218грн.*10МЗП у розрахунку  

на місяць), 20% 
118% 118% 118% 

* Джерело: систематизоване автором на основі[1],[2]. 
 
Отже, як бачимо за попередні роки ставка податку становила 15% якщо сума доходу не перевищувала 

суми 10 мінімальних заробітних плат на місяць, а перевищення понад 1218 грн. оподатковувалося за ставкою 
20%, що стосується  в умовах, коли середня заробітна плата по Україні за 2014 рік становила 3480 грн. [2]. 
Проте, по факту було запроваджено спочатку пропорційну ставку – 20 % до суми нарахованих процентів за 
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вкладами, яка з 1 січня 2016 року була знижена до 18% згідно з пункту 167.5 Податкового кодексу України [1].  
У складі державного бюджету податок на доходи фізичних осіб відноситься до прямих податків. Для 
визначення місця ПДФО в загальному обсязі доходів зведеного бюджету, розглянемо рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. Надходження ПДФО до Зведеного бюджету України, млрд. грн.  

* Джерело: систематизоване автором на основі[3]. 
 
Звернувши увагу на рисунок, спостерігаємо динаміку зростання дохідної частини зведеного бюджету за 

рахунок податку на доходи фізичних осіб. Наслідком цього явища є підвищення мінімальної заробітної плати, а 
також збільшення самої відсоткової ставки податку за аналізований період. Для того щоб досягти зростаючої 
динаміки податку на доходи фізичних осіб, потрібно мінімізувати та відійти від практики  виплати заробітних 
плат у конвертах, досягти даного результату можна за допомогою монетизації пільг, звільнення центру 
зайнятості від тих, хто не зацікавлений працевлаштовуватися, а також налагодження довірливих відносин між 
суспільством та державою.  

Наступною альтернативою для зростання  податкового надходження може бути  декларування доходів 
заробітчан, а не збільшення самої податкової ставки. Оскільки за оновленими даними НБУ, за 2015-2017 роки 
трудові мігранти перевели в Україну 23,8 млрд. доларів. Це більше, ніж всі валютні резерви країни, які на 
початок 2018 року становили 18,8 млрд. доларів [4].Таким чином удосконалити систему оподаткування 
фізичних осіб та збільшити  дохідну частину зведеного бюджету можна саме завдяки оподаткування трудових 
мігрантів України.  

 
1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755 VI – [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755  17/ed20150101.   
2. Офіційний сайт Державної служби статистики – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http:ukrstat.gov.ua .   
3. Офіційний сайт Доходи бюджету України – Ціна держави – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://cost.ua/budget/revenue/#1 .  
4. Офіційний сайт Мінфін – все про фінанси: новини, курси валют, банки – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://minfin.com.ua/ua/2018/06/01/33779173/.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
У сучасних умовах  України  відбуваються значні перетворення в соціально-економічній та політичній 

сферах, і значна увага приділяється створенню та функціонуванню ефективної системи оподаткування. Адже від 
механізму стягнення податків залежить формування доходної частини бюджету, а це, як відомо, основна фінансова 
база держави. Саме податкова система сприяє постійним, стабільним і повноцінним надходженням коштів до 
державного та місцевих бюджетів. Тому аналіз функціонування податкової системи особливо  в сучасних умовах 
набуває великого значення. В умовах перебудови економіки країни, створюються нові соціально-економічні  
відносин у суспільстві, здійснюється розбудова нашої держави як незалежної та самостійної [2]. 

Податкова система України є однією з найбільш складних і найменш ефективних не тільки серед країн 
європейського регіону, але й у глобальному порівнянні. Це регулярно підтверджують міжнародні рейтинги, 
дослідження вітчизняних економістів, а також оцінки інвесторів, що працюють в Україні. За даними 
дослідження сучасне українське підприємство протягом року здійснює 147 різних податкових платежів, що є 
найгіршим показником у світі – 183 місце. Для порівняння у Польщі – 40, у Чехії – 12, Білорусі – 107, у Грузії – 
18, у США – 10, у Франції – 7, у Китаї – 7 тощо. Українські підприємства витрачають на ведення податкового 
обліку 7 млрд. гривень або 0,7% ВВП [4]. 

З початку 2011 року був введений в дію Податковий кодекс України, завдяки йому були внесені зміни до 
Закону України про систему оподаткування, що призвело до зменшення кількості податків, зборів та платежів. 
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Відповідно до змін,які були внесені до податкового законодавства у 2018 році було запроваджено 7 
загальнодержавних та 4 місцевих платежів [3]. 

Побудова податкової системи повинна спиратись на наукові основи, котрі передбачають застосування 
таких вимог, як системність, встановлення визначальної бази цієї системи та формування вихідних принципів. 

Систематичність виплати податків є дуже важливою, тому податки повинні бути взаємопов'язані між 
собою, органічно доповнювати один одного, узгоджуватись та гармонізувати з іншими елементами соціально-
економічної мегасистеми країни. 

Для цього,у  першу чергу потрібно забезпечити відповідність податкової системи особливостям 
державного устрою та соціально-економічної системи країни, а також її узгодженість з бюджетною системою. 
Невід’ємною та  важливою є система адміністрування податків. Податкова система повинна забезпечувати 
стягнення податків, зборів і платежів , відповідно до податкових законів, запроваджувати її із урахуванням 
існуючого рівня податкової техніки і технології, організаційно-технічного забезпечення податкових органів. 

Загальносвітовий досвід стверджує, що розвиток податкової системи може відбуватись за рахунок 
внесених змін та доповнень до податкового законодавства, так і шляхом проведення реформ [5]. 

Система оподаткування, яка побудована на принципах горизонтальної та вертикальної справедливості – 
це нейтральна податкова система. Ця система що запроваджує єдині підходи, методи, методики і правила 
оподаткування для всіх видів і форм економічної діяльності є більш досконалою та ефективною[5]. 

Необхідно забезпечити достатню простоту, ясність, конкретність, однозначність, зрозумілість і 
доступність норм податкового законодавства для всіх учасників податкового процесу відповідно до існуючого 
у суспільстві рівня економічних досягнень. 

Практика, розвиток та становлення податкової системи України свідчить про те,  наша держава з кожним 
роком набувала все нових навичок та прав для здійснення своїх зобов’язань у податковій системі. До недоліків 
можна віднести: впровадження неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, прожиткового мінімуму 
постійні зміни в чинному законодавстві, що  важко назвати соціально справедливими. Тому , варто зауважити, 
що постійні зміни в законодавстві порушують принцип стабільності. 

Варто також зазначити, що система принципів є досить застарілою, оскільки, не враховує світові 
тенденції щодо розвитку системи оподаткування. Також ця система не декларує необхідність гармонізації 
податкової системи України [1]. 

Теоретики, науковці оподаткування довели, що якщо застосовувати стабільні ставки , то це не лише буде 
стабілізувати державні доходи. А для того, щоб підвищилася ефективність вітчизняної податкової системи її 
потрібно базувати на  відкриттях та здобутках фінансової науки[1]. 

 Отже, податкова політика постійно впливає на економічні процеси в державі. Цей вплив є пасивним, 
оскільки, головним завданням політики державних доходів це є забезпечення достатнього обсягу надходжень до 
бюджету, вплив насамперед податкової політики на процеси відтворення має другорядне значення. Поки доходи, які 
отримувала держава, не займали значної питомої ваги в обсязі валового внутрішнього продукту, вплив податкової 
політики на відтворювальний процес був незначним і не привертав уваги політиків і економістів. 

Запропонована тема буде актуальною, адже податкова система постійно вдосконалюється та 
досліджується і потребує нових коректив. 

 
1. Онисько С.М. Податкова система / С.М. Онисько. — Л. : Магнолія Плюс, 2010. — 401 с.;  
2.  Податкова система України та шляхи їх вдосконалення [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим 

доступу до ресурсу: http://ua.textreferat.com/referat-2670-1.html.;  
3.  Податковий кодекс України (ПКУ) 2018 [Електронний ресурс] // кодекси України. – 2018. – Режим 

доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17;  
4.  Проблеми податкової системи [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// 

www.icps.com.ua/lichylnyk.;  
5.  Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення. – К: Знання – Прес. 

2004. – 454 с. 
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БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
 

Бюджет посідає провідне місце у діяльності держави, оскільки відображає її соціально-економічну, 
міжнародну, управлінську, оборонну та фінансову політику. 

Бюджетна система України регулюється Бюджетним кодексом і складається з Державного бюджету 
України та місцевих бюджетів. Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим і 
бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети 
територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань. [1]. 

Україна - унітарна держава, яка поділена на 25 адміністративно-територіальних одиниць (Автономну 
Республіку Крим і 24 області країни). 
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В основу формування бюджетної системи України покладено: 
- визначення видів бюджетів; 
- установлення принципів побудови бюджетної системи; 
- розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи [2]. 
Бюджетна система Німеччини почала формуватись у 20-х роках минулого століття і доповнилась на 

початку 90-х(в зв’язку з приєднанням земель колишньої НДР). 
Німеччина має трирівневу бюджетну систему, та складається з федеративного, земельного і общинного 

бюджету, що також пояснюється її адміністративно-територіальним поділом.Бюджетна система Німеччини в даний час 
містить у собі: бюджет федерації, бюджети 16 земель і понад 11 тис. громад, які утворюють ще й округи. У фінансовій 
статистиці Німеччини всі перелічені ланки об'єднані в поняття «зведений (консолідований) державний бюджет», 
показники якого звільнені від повторного обрахунку, так як бюджети різних рівнів взаємопов'язані між собою [3]. 

Відмінні та схожі тенденції розвитку їх бюджетних систем України та Німеччини представимо у табл. 1. 
 

Таблиця 1. 
Порівняльний аналіз бюджетної системи України та Німеччини 

Показник Німеччина Україна 
1 2 3 

Структура 
бюджетної системи 

3 3 рівнева: 
- федеративний бюджет 
- бюджети земель 
- бюджети общин 

2 рівнева: 
- державний бюджет 
- місцеві бюджети 

Термін дії бюджету 1 рік з 1 січня по 31 грудня 
доходи бюджету Основним джерелом доходів є податкові надходження 

Видатки бюджету На здійснення функцій країни 
Найбільша частина видатків 

припадає на соціальні витрати 
(пенсії, виплати допомоги із 
безробіття, фінансування бірж праці, 
допомоги при народженні та догляду 
за дитиною) 

На здійснення функцій країни Більша частина 
видатків припадає на соціальну сферу (охорону здоров’я, 
освіту, соціальний захист і соціальне забезпечення) 

Міжбюджетні 
відносини 

Вертикальне вирівнювання: 
відбувається рахунок коштів з: - 
федерального фонду фінансового 
вирівнювання; - - фонду німецької 
єдності. Горизонтальне 
вирівнювання: якщо існує надлишок 
коштів у бюджетах земель: 

якщо надлишок 100-102% - 
мертва зона, кошти не вилучаються; 

102-110% - вилучається 70% 
надлишку; 

більше 110% - вилучаються всі 
надлишкові кошти. 

Вертикальний розподіл: трансферти, надаються з 
державного бюджету України місцевим бюджетам. 

Горизонтальне вирівнювання: при здійсненні 
вирівнювання враховується індексподатко-спроможності 
відповідного обласного бюджету. Якщо значення 
індексу:в межах 0,9 -1,1 - вирівнювання не здійснюється; 

менше 0,9 - надається базова дотація відповідному 
обласному бюджету в обсязі 80 відсотків суми, 
необхідної для досягнення значення такого індексу 
забезпеченості відповідного бюджету 0,9; 

більше 1,1 - передається реверсна дотація з 
відповідного обласного бюджету в обсязі 50 відсотків 
суми, що перевищує значення такого індексу 1,1. 

 
Таким чиномбюджетні системи України та Німеччини побудовані відповідно урядової політики 

соціальної ринкової економіки. Величезна увага приділяється соціальному забезпеченню і підтримці 
нормального рівня життя населення.  

 
1. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010  № 2456-VI// Офіційний сайт Верховної Ради України. – 
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 
 
Новим етапом в розвитку сучасної цивілізації є інформаційне суспільство, для якого характерно 

збільшення значення інформації та знань. Поява новітніх цифрових технологій та пристроїв у свою чергу 
призвела до утворення єдиного інформаційного простору, який можна визначити як сукупність банків даних і 
баз інформації. Слід зазначити також, що все це є актуальним за умови наявності швидкісних мереж передачі 
контенту та єдиних стандартів, які в комплексі дозволяють забезпечити якісну взаємодію окремих суб’єктів.  

Термін «діджиталізація» (від англійського «digitalization») в перекладі означає «оцифровування» або 
«приведення в цифрову форму». На думку К.О. Купріної та Д. Л. Хазанової, діджиталізація – це способи 
приведення будь-якого різновиду інформації в цифрову форму [1; с. 259]. Дещо іншу позицію з цього питання 
займає О. В. Халапсіс, визначаючи діджиталізацію не як спосіб, а як пов’язаний із тенденцією приведення в 
електронний вигляд найрізноманітніших видів використовуваної людиною інформації процес, умовно названий 
дослідником «оцифровуванням буття» [2]. 

Розвиток цифрових технологій спричинить докорінні зміни в системі адміністрування податків. Це 
означає, що і спеціалісти цієї сфери будуть повинні вміти застосовувати процедури аналізу великих масивів 
даних, антикризового управління, проектного менеджменту та трансформації стратегій [5; с. 3]. Провідні країни 
все більше використовують сучасні комп’ютерні технології в процесі адміністрування податків по всьому 
функціональному циклу управління: починаючи від етапу реєстрації платника і звершуючи нарахуванням і 
сплатою податків. Навіть в Україні, яка, на жаль, сьогодні перебуває на периферії інноваційних процесів, 
поступово відбувається запровадження нових технологій адміністрування податків [4; с. 13].   

Одним з найбільших досягнень для спрощення сплати податків в Україні став «Електронний кабінет 
платника податків». Запрацював сервіс з лютого 2016 року і до сьогодні, за статистичними даними ДФСУ, його 
послугами скористались понад 9,5 млн осіб. Перевагами сервісу є те, що він працює цілодобово та безкоштовно 
за допомогою персональних комп'ютерів та смарт-пристроїв. Також варто зазначити й те, що платникові не 
потрібно відвідувати ЦОП, що дозволяє значно зекономити час, адже всю інформацію можна отримати он-
лайн. На рисунку 1 подано статистичні дані стосовно навантаження сервісу та динаміки його росту. 

 

 
Рис. 1. Навантаження «Електронного кабінету платника податків» 

 
Як видно з графічної інтерпретації, динаміка кількості користувачів ЕКП є позитивною, що свідчить про 

те, що діджиталізація податкової системи України набирає все більших оборотів, і дана тема є актуальною для 
дослідження тому, що, вловлюючи та аналізуючи тренди, найближчим часом ми зможемо не лише «іти в ногу з 
часом», а в певній мірі й диктувати.   
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ПРОБЛЕМИ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

Інфляція притаманна як розвиненим країнам, як тим, що розвиваються, так і країнам, які мають 
перехідну економіку. Інфляція завжди є сигналом фінансових негараздів, які потребують негайного втручання, 
передусім з боку офіційних державних структур.  

Що стосується України, то ця проблема проявляється досить гостро. Наслідки інфляції складні й 
різноманітні, зокрема високий її рівень перетворюється на серйозну перешкоду для виробництва, стає 
причиною економічної та соціальної напруженості в суспільстві.  

Однією з причин посилення інфляції в Україні є доларизація економіки. Окрім того за останні два роки 
підвищувалися ціни на газ, електроенергію, комунальні та транспортні послуги, що значно відобразилося на 
рівні інфляції. Наявність високих  темпів інфляції свідчать про те, що економіка України залишається 
високозатратною, малоефективною країною.  

Так як інфляція призводить до кризи державних фінансів, в Україні розробляють шляхи подолання даної 
проблеми.  

Активну роль в управлінні інфляцією здійснює НБУ, що встановлює цільові рівні інфляційних процесі та 
реалізує заходи із утримання інфляції в межах встановленого інтервалу. 

Для подолання інфляції та усунення усіх негативних наслідків Україні потрібна ефективна антиінфля-
ційна політика, яка займатиметься питаннями ліквідації тіньової діяльності в країні, комплексним контролем за 
грошовим оборотом, подоланням бідності, стимулювання розвитку економічної активності. 
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УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ СУСПІЛЬСТВА  
 
За роки незалежності в Україні відбулися певні зміни в економічній, соціальній, духовній сферах нашого 

суспільства. В Україні зроблені вагомі зрушення у напрямі ринкового господарювання — проведена масова 
приватизація об'єктів, створена відповідна інфраструктура тощо. Але і нині за традицією, успадкованою від 
минулих часів, зберігається порівняно високий рівень централізації бюджетних ресурсів; утримання низького 
рівня заробітної плати при одночасному гарантуванню населенню безплатних соціальних послуг (освіти, 
охорони здоров’я, задоволення культурних потреб, тощо). Україна, маючи власні, характерні лише їй 
особливості, має перед собою складну задачу з формування моделі ефективної бюджетної системи. Єдиного 
підходу до побудови моделі ефективної бюджетної системи України сьогодні не існує. 

Україна, відповідно до Конституції, позиціонує себе як соціальна держава: «найважливішим пріоритетом якої 
є забезпечення соціальних і економічних прав громадян, реалізація принципів соціальної захищеності та соціальної 
справедливості». В Україні створено чисельне соціально-захисне законодавство, яким передбачається юридичний 
механізм надання населенню соціальних грошових виплат і соціальних послуг. Бюджетне фінансування є головними 
у системі фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні. Видатки на соціальну сферу займають провідне 
місце (понад 25% від ВВП) у видатках зведеного бюджету України, при цьому, що рівень централізації ВВП у 
зведений бюджет України коливається на рівні –  29% – 34% [1, с. 62]. Але якість соціальних послуг та ефективність 
заходів соціального захисту залишаються низькою у порівнянні з іншими країнами. 
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Не зважаючи на соціальні декларації України, протягом останніх років всі соціальні функції держави, як 
то охорона здоров’я, надання освітніх послуг, підтримка ЖКГ, культура та освіта поставлені у другорядне 
становище, натомість збільшені видатки на обслуговування боргу, репресивних функцій з охорони 
правопорядку (структур МВД, СБУ, прокуратури та ін.) та оборонну сферу. В Україні спостерігається 
консервація соціалістичних інститутів і структур під брендом «соціально орієнтованої держави» [2, с.61], а 
випереджаюче розширення державних видатків соціального спрямування є наслідком орієнтації бюджетної 
політики на задоволення електоральних потреб [3. с. 13], в результаті чого держава бере на себе більше 
соціальних зобов’язань ніж може виконати.  

Враховуючи обраний Україною вектор європейської інтеграції, вченими висувається пропозиція 
додержування аспектів економіки соціально-ринкового типу з високим рівнем показника частки податкових 
доходів у ВВП (близько 50%). Інші вчені вважають, що найбільш прийнятною за рівнем державної 
централізації ВВП для України є сьогодні західноєвропейська модель, в її модифікації, що використовується у 
ФРН (найбільш соціально-орієнтований різновид західноєвропейської моделі).  

Однак на нашу думку, найбільш прийнятною для України сьогодні є американської фінансова модель 
суспільства, оскільки сучасна економічна система повинна більшою мірою виконувати стимулюючу, а не 
компенсаційну функцію. Американська модель вважається найбільш ліберальним варіантом, який базується на 
принципі відокремлення системи соціального захисту населення від вільного ринку та захисті лише тих, хто не має 
інших доходів, окрім соціальних виплат, при цьому забезпечуються досить високі рівень і якість життя основної 
частини населення. Як відомо, американська фінансова модель суспільства спрямована на зростання доходів 
населення за рахунок приватної ініціативи самих громадян, нарощування ВВП, збільшення реалізації на зовнішніх 
ринках. Проте, оскільки частка податкових платежів жорстко обмежується, то і скорочується надання соціальних 
пільг і гарантій, держава повинна всіляко стимулювати самозайнятість та інвестиції у реальний сектор економіки, 
надавати податкові пільги для інвестицій. Хоч ця модель і має певні недоліки щодо забезпечення соціальної 
справедливості, вона є найбільш адекватною адекватною сучасним реаліям української економіки  
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ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ НАСИЛЬСТВА ЩОДО ЖІНОК 
 

Насильство щодо жінок виступає одним із головних порушень прав людини, причини якого пов’язані з 
нерівним розподілом ресурсів та повноважень між жінками та чоловіками.  

Економічні втрати внаслідок насильства щодо жінок розподіляються між різними представниками 
суспільства, включаючи самих потерпілих, членів їхніх сімей та кривдників, роботодавців, які несуть збитки 
внаслідок непрацездатності працівників, державні та громадські організації, які надають послуги жертвам, 
страхові фонди та бюджети різного рівня, платників податків та економіку країни загалом [1].  

Економічні втрати, які несе українське суспільство внаслідок насильства щодо жінок, сягають до $208 
млн на рік [4]. 

Незважаючи на значний обсяг коштів, які суспільство втрачає внаслідок насильства щодо жінок, Україна 
значно поступається європейським державам. За результатами дослідження Європейського інституту гендерної 
рівності в 2014 р., наслідки насильства щодо жінок у Великобританії становили до 28млрд євро на рік, а у 
всьому Європейському Союзі — майже 226 млрд євро [2]. Ця відмінність не означає, що у нашій державі 
менше насильства. Подібні відмінності в оцінках зумовлені досконалішою системою збору даних про гендерне 
насильство, та більш широким спектром послуг, які надаються постраждалим від насильства. 

В Україні ж через системний брак притулків та спеціалізованих послуг для постраждалих від насильства 
основна частина витрат, що зумовлені насильством щодо жінок, лягає на плечі самих постраждалих. В 
масштабах країни сукупні особисті витрати жертв насильства та їх домогосподарств можуть сягати до $190 млн 
на рік (більше 90% сукупних економічних витрат суспільства). В середньому українські жінки витрачають 
близько $200 на подолання наслідків насильства; ці кошти помітно перевищують розмір середньої заробітної 
плати жінок  (див рис.1) [2].  

Сумарна вартість втраченого макроекономічного продукту внаслідок насильства щодо жінок в Україні 
становила до $3,7 млн в 2015 р., при цьому втрати в $1,5 млн були зумовлені передчасними смертями жінок 
працездатного віку. Крім необоротних втрат населення, значний вплив на економіку мають і ті трудові втрати, 
що пов’язані з травматизмом та хворобами внаслідок насильства. Зокрема, через наслідки тимчасової 
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непрацездатності жертв домашнього насильства економіка втрачає до 103,5 тис. робочих днів на рік. Майже дві 
третини постраждалих наголошують на зниженій працездатності внаслідок емоційного потрясіння, в результаті 
якої вони не спроможні виконувати звичні домашні справи та потребують сторонньої допомоги. Вартість 
надання послуг, пов’язаних з реагуванням на факти насильства та наданням допомоги потерпілим, сягала до 
$14,1млн в 2015 р. [4].  

 
Рис. 1. Особисті витрати пов’язані з насильством щодо жінок ($). 

 
Міжнародні дослідження доводять, що вкладення $1 в превентивні заходи призводить до економії $5-$20 

майбутніх видатків на надання послуг потерпілим, в Україні на фінансування  заходів із попередження 
домашнього насильства місцевими бюджетами було витрачено лише $25,6 тис. [2].  

Внаслідок насильства гине всередньому  600 жінок на рік. В результаті цих смертей країна втрачає $1,5 
млн в рік.  

Щодо наслідків економічної дискримінації для економіки загалом, то такі дослідження поки що 
проводять не для всіх країн, але всі вони свідчать про економічну невигідність дискримінаційних дій і їхній 
гальмівний вплив на соціально-економічний розвиток. За даними Інституту McKincey, подолання дискримінації 
й активне залучення жінок до економічної діяльності дозволить збільшити світовий ВНП до 2025 року на 26 %, 
або 28 трлн доларів за оптимістичним сценарієм або на 11 % (12 трлн доларів) — за реалістичним[3]. 

Отже, від насилля жінок страждає економіка держави. Великі кошти жінка витрачає на наслідки насилля. 
Держава втрачає робочу силу на певний період. Це все негативно впливає на формування ВВП країни. Через цю 
проблему Україна втрачає $208 млн. на рік. Для подолання цього в нашій державі повинні створити різні 
заклади куди жінка може звернутися з даною проблемою, де їй завжди допоможуть. Також мають працювати 
правоохоронні органи щодо насилля в сім’ї. 

 
1. Аналіз та Рекомендації щодо Згладжування Гендерної Нерівності в Україні [електронний ресурс]: 
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2. Економічні наслідки насильства щодо жінок в Україні [електронний 

ресурс]:http://www.unfpa.org.ua/files/articles/7/45/%20наслідки%20насильства%20щодо%20жінок%20в%20Укра
їні_2017.pdf  

3.The power of parity: how advancing women`s equality can add $12 trillion to global growth [електронний 
ресурс] :http://www.mckinsey.com/   

4. В деталях: економічна дискримінація та економічне насильство [електронний ресурс]: 
https://genderindetail.org.ua/season-topic/genderne-nasilstvo/v-detalyah-ekonomich na-diskriminatsiya-134064.html  

5. Gender Equality (2016). UN Ukraine [електронний ресурс]: http://un.org.ua/en/resident-coordinator-
system/gender-equality. 
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ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ В ОПЛАТІ ПРАЦІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ 
 

Аналізуючи ситуацію в Україні, можна стверджувати, що проблема гендерної нерівності присутня практично у 
всіх сферах. Згідно з інформацією Державної служби статистики України, розмір середньомісячної заробітної плати 
жінок в середньому нижчий, ніж у чоловіків, на 27% [1].  

У нашій країні, за даними Державної статистики, заробітна плата жінок в середньому на 20% нижча, ніж у 
чоловіків на тих же посадах. У Державній службі статистики розповіли, що в першому півріччі 2017 року 
середньомісячна заробітна плата чоловіків перевищила заробітну плату жінок на 19,75%. При цьому чоловік отримав 
середньомісячну зарплату в 7779 грн, тоді як середньомісячна зарплата штатного працівника-жінки склала 6243 грн. 

За розрахунками Світового банку, ситуація з оплатою праці в Україні ще гірша – на кожній заробленій жінкою 
гривні, український чоловік заробить  1,67 грн. 
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У Державній статистиці уточнили, що найбільш високі зарплати в Україні в сфері фінансової та страхової 
діяльності,  чоловіки отримують в середньому 16469 грн, а жінки – 10846 грн. Чоловіки-науковці заробляють близько 
10 тисяч грн, жінки – 8 239 грн. Також великий розрив у розмірі зарплат за статтю є у сферах мистецтва, спорту, розваг 
та відпочинку (чоловіки – 7541 грн, жінки – 4839 грн), інформації та телекомунікації (чоловіки – 12 337 грн, жінки – 
9556 грн), транспорту, складського господарства та кур’єрської діяльності (чоловіки – 7516 грн, жінки – 5546 грн), а 
також у промисловій галузі    (чоловіки – 7479 грн, жінки – 5726 грн). Найнижчий рівень зарплат у сфері тимчасового 
розміщення та організації харчування: у чоловіків –5254 грн, у жінок – 4736 грн [1]. 

Найменша різниця розміру зарплати за статтю – у сфері надання адміністративних послуг – чоловіки заробляють 
в середньому на 29 грн більше, ніж жінки. 

Ця несправедливість в оплаті праці дуже сильно впливає на економіку цілого світу. Подолавши гендерні 
упередження світ може збагатитися на       $28 трлн вже до 2025 року, порахували у McKinsey. А це +26% світового     
ВВП [4].  

Згідно з результатами дослідження Програми розвитку ООН, зараз в Україні економічно зайнятими є 52% жінок 
у віці 15-70 років та 62% чоловіків. Серед роботодавців – лише 32% жінок [2]. 

Доля жінок в загальній кількості підприємців складає 30%. При цьому, їхня частка у керівництві великим 
бізнесом становить лише 6%. В основному вони зайняті в малому та середньому бізнесі. Для прикладу в деяких районах 
Африки жінки частіше відкривають свій бізнес ніж чоловіки [2]. 

У 2017 році Eurostat підрахував, що жінки-керівники на підприємствах країн Євросоюзу заробляють в 
середньому на 23,4% менше, ніж чоловіки-начальники. Причому це стосувалося всіх країн ЄС. Найменший розрив у 
зарплатах виявили в Румунії (5,0%), далі в списку Словенія (12.4%), Бельгія (13.6%) і Болгарія (15.0%). Якщо говорити 
про посади менеджера, то зарплата жінки була менша на третину, ніж у колеги-чоловіка. Зокрема, в Угорщині різниця 
склала 33.7%, в Італії – 33.5%, Чехії – 29,7%, приблизно на чверть менше в Словаччині (28.3%), Польщі (27.7%), Австрії 
(26.9%), Німеччини (26,8%), Португалії (25.9%), Естонії (25,6%) і Великій Британії (25.1%) [3]. 

У Європі деякі країни намагаються внести зміни у гендерну нерівність законодавчо. Найбільш активно в цьому 
напрямку рухається Франція, яка 13 січня 2011 прийняла закон, згідно з яким до 2017 року 40% місць у радах 
директорів публічних компаній, а також компаній з оборотом понад 50 мільйонів євро на рік, повинні займати жінки. За 
невиконання цієї квоти загрожують серйозні санкції: призначення директорів-чоловіків у такому випадку буде 
вважатися нелегітимним, більше того, без необхідних 40% жінок компаніям буде заборонено оплачувати роботу всієї 
ради.  

Першою країною що ввела квоти для жінок у бізнесі була Норвегія. Вона це зробила ще в 2003 році. До 
цього у ради директорів лише на 6% складалися з жінок.  Влада видала закон, який вимагав збільшення 
кількості жінок до 40%. На сьогодні саме Норвегія є світовим лідером за часткою жінок у бізнес-еліті. 

Отже, гендерна нерівність в оплаті праці та працевлаштуванні є загальносвітовою проблемою, з якою 
потрібно активно боротися. Ситуація в сучасній Україні потребує створення і реалізації державної програми 
подолання гендерної нерівності, адже зміни у становищі жінок в Україні можливі лише за умови послідовної 
державної гендерної політики. Скороченню гендерної професійної нерівності сприятимуть цілеспрямовані 
заходи державної політики, спрямовані на зростання рівня оплати праці у традиційно «жіночих» галузях, 
боротьбу з гендерними стереотипами, що звужують можливості професійного вибору як жінок, так і чоловіків, 
починаючи з рівня здобуття освіти, розширення можливостей освіти упродовж усього життя. 

 
1.Державна служба статистики України [ електронний ресурс ] : http://www.ukrstat.gov.ua   
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ФІНАНСОВА КРИЗА У РЕСПУБЛІЦІ КІПР 2012-2013  

 
Сьогодні Республіка Кіпр є вагомим на невід’ємним гравцем світової економіки. За останні роки Уряд 

республіки почав розвивати додаткові сектори економіки та пошук нових партнерів на світовій арені (Єгипет). Та ще 
5 років тому усі ці райдужні перспективи були під загрозою масштабної фінансової кризи.  

Ця маленька острівна держава показала усьому світу, що при грамотному менеджменті можна побороти будь-
які проблеми та загрози. На мою думку, сучасне українське покоління може взяти багато корисних уроків з 
антикризового менеджменту державного масштабу проаналізувавши досвід наших середземноморських партнерів. 

Перші натяки на нестабільність з’явились у червні 2012, коли уряд Республіки Кіпр звернувся до Євротрійки 
за фінансовою допомогою у розмірі 17 млд Євро. Але країни Євротрійки змогли виділити лише 10 млд Євро. Отже, 
решту частину суми уряду довелось шукати всередені держави піднімаючи податки та акцизні збори. Основною 
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умовою для наданя кридиту був негайний пошук решти суми - 7 млд Євро всередині держави. Оскільки найбільшим 
сектором економіки держави був і залишається банківський, сума усіх банківських вкладів становила 835% ВВП 
держави, були запровадженне нове регулювання цього сектору. Також цікавим є те, що майже 73% усіх цих вкладів 
складали кошти не резидентів держави. [2] 

Іншим вагомим фактором, що повпливав на погіршення фінансового клімату у державі, була не зовсім 
успішна інвестиція Кіпрського уряду у Грецькі державні облігації. Загальна сума цієї інвестиціЇ становить 4 млд 
Євро, а це, в свою чергу, 24% тогочасного ВВП Республіки Кіпр. 

14 травня 2013 Уряд Республіки оголосив про припинення функціонування банківського сектора. Тим часом 
тогочасній президент, Нікос Анастасіадіс, оприлюднив закон про нові правила оподаткування банківських вкладів. 
Так банківські вклади на суму більшу 100 тис Євро додатковооподатковувались за ставкою 9,9 %, відповідно вклади 
на суму меншу вказаної на 6,8 %.  

Також президентський закон передбачав : 
1. Замороження усіх банківських Вкладів, у тому числі й нерезидентів. 
2. Обмеження вивезення готівки із держави. Для резидентів дозволена сума становила - 1800 Євро, а для не 

резидентів - 3000 Євро. 
3. Зупинка будь-якої діяльності на Кипрській фондові біржі. 
Та найважливішими кроками, що реально повпливали на фінансову ситуацію Європи стало штучне 

банкрутство Урядом другого за велечиною банку у державі - Laiki Bank. Сума депозитів становила - 38% від 
загальної кількості. [2] 

Наступним кроком стала реструктуризація найбільшого банку держави Bank of Cyprus. Оскільки абсолютна 
більшість вкладів у цьому банку були здійснені іноземними резидентами, з них 58% становили громадяни Російської 
Федерації, уряд прийняв рішення надати усім іноземним вкладниками, сумама вкладів яких превищувала 100 тис 
Євро, Акції банку та місця у правлінні. Згодом Уряд надав можливість усім цим людям з легкістю отримати 
громадянство Республіки Кіпр. 

Абсолютна більшість іноземних партнерів Республіки Кіпр достатньо жорстко розкритикували дії уряду та 
назвали їх недемократичними та неконституційними. Винятком стала Федеративна Республіка Німеччина, що 
активно підтримувала уряд та виділила додаткове фінансування для держави у розмірі 5 млд Євро кридиту на 
відновлення роботи банківської системи та фондового ринку держави. Такі ж заходи були застосовані зі сторони 
Російської Федерації. Причиною активного втручання зі сторони Російського уряду стало те, фактично найбільше 
від цієї кризи, після Кіпріотів, втратили резиденти саме Російської Федерації.  

У результаті колапсу Bank of Cyprus закрив свої філіали у 8 країнах світу, у тому числі і в Україні. Для вста-
новлення «справедливості» у банку сформували нове правління із вкладників, що стали новоспечиним акціонерами.  

ВВП країни у 2013 країни знизився на 13%. Сума іноземних інвестицій у державу зменшилась фактично на 
30%, що стало серйозним поштовхом до реструктуризації усієї екноміки держави та стимуляції нових галузей, таких 
як аграрна та енергетична. 

Сьогодні ситуація у державі стабілізувалася. У 2016-2018 роках економіка зростала у середньому на 3,2% в 
рік. У 2017 році громадяни почали споживати на 2,5% більше, у 2018 році Кіпр почав експортувати на 3,4% більше 
ніж у попередні роки. На кінець 2017 року рівень безробіття впав на 10,5 відсотка у порівнянні з 2014, тим самим 
досягнувши докризового рівня. Запрацювали нові правила NON-DOMICILE, які надалі приваблють все нових та 
нових інвесторів у банківську систему осторова. Також у домінуючій галузі кіпрської економіки - банківській 
спостерігається ріст. У травні 2018 року різниця між кредитами та депозмитами становила 4,9 млд Євро. Це вперше 
після 2013 року цей показник став на рівні докризового. Загальний об’єм депозитів на початку 2018 становив 49 млд 
Євро, а це найвищий показник післякризової епохи. А об’єм кредитів знизився на 29 млн та склав 53,9 млд Євро. 
Неостанню роль у налагодженні економічного клімату відіграло нове керівництво найбільшого банку країни, Bank of 
Cyprus, який після кризи очолив John Patrick Hourican. Банкір та менеджер світового класу, що раніше очолював 
Королівський Банк Шотландії [1]. 

 
1. https://www.bankofcyprus.com/en-GB/who-we-are/directors-cvs/John_Patrick_Hourican/;  
2. https://vkcyprus.com/articles/3489-economics   
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БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ:  
ЗАГРОЗИ ТА ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

 
В Україні триває процес бюджетної  децентралізації, що розпочався у 2015 році повинен завершитися 

вже у 2019 році, сформованим і діючим є основний пакет законодавства, утворено низку об’єднаних 
територіальних громад, передано частину повноважень держави на найнижчий адміністративно-територіальний 
рівень. Основним досягненнями реформи має стати підвищення якості життя в громадах, поліпшення 
структури управління, зменшення рівня політичної корупції, забезпечення регіонального розвитку, активізація 
членів громади (розвиток бізнесу, місцевих ініціатив тощо). Аналіз показників спроможності утворених ОТГ, 
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проведений вітчизняними науковцями [1, с. 34], показав, що лише 20% є фінансово спроможними та мають 
відповідну територіальну структуру. Причинами цього є: 1) недосконало розроблені, недостатньо обґрунтовані 
але схвалені перспективні плани формування територій громад; 2) заходи інтенсивного стимулювання 
швидкого формування ОТГ, що передбачають внесення «постфактум» змін щодо тих ОТГ, які пройшли 
процедуру об’єднання, хочуть отримати додаткові фінансові ресурси і управлінські повноваження; 3) обсяг 
власних ресурсів є недостатнім для ефективного виконання бюджетних послуг в належному обсязі та якості, що 
збільшує залежність від державного бюджету та рівень централізації. 

Також за результатом аналізу вітчизняної наукової літератури, можна виділити наступні проблеми 
реформи децентралізації в Україні: не завершено розробку перспективних планів формування територій громад 
(протягом 2017 року розпорядженнями Кабінету Міністрів України кілька разів затверджувалися уточнення у 
перспективних планах для Донецької, Чернігівської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Харківської, 
Запорізької, Полтавської, Київської та Сумської областей); створення значної частини ОТГ відбувається без 
врахування вимог Методики щодо їх формування; процес створення ОТГ переважно не має підтримки з боку 
районних адміністрацій, місцевих рад та населення; не врегульоване питання оптимального розподілу 
повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади загалом, зокрема щодо 
земельних та соціальних питань; відсутня система належного нагляду і контролю над органами місцевого 
самоврядування ОТГ;  і головне – власних ресурсів ОТГ недостатньо для виконання покладених на ОТГ 
видаткових повноважень. Частка доходів місцевих бюджетів у зведеному бюджеті країни в останні роки 
зменшується, що свідчить про централізацію надходжень, що не відповідає взятому  країною курсу на 
євроінтеграцію та децентралізацію (див.рис.1). 

 

 
Рис. 1. Структурна динаміка доходів державного  
та місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України 

Побудовано за матеріалами [2] 
 
Ми підтримуємо позицію вітчизняних дослідників [3, с.190], які вважають, що існуюча на сьогодні 

система забезпечення місцевих бюджетів достатніми фінансовими ресурсами для виконання функцій, 
покладених на органи місцевого самоврядування, не відповідає потребам громад, оскільки вона не створює 
фінансове підґрунтя сприятливого життєвого середовища, необхідного для надання мешканцям територіальних 
громад якісних і доступних суспільних благ та послуг. В Україні децентралізація фінансової системи вимагає 
набагато більше, ніж зміни політичних структур країни та розширення можливостей місцевих органів влади із 
збільшеними обов'язками. Тому необхідна повна перебудова системи державних фінансів країни, зокрема в 
сфері податкової та бюджетної політики України. 

 
1. Мельничук Анатолій, Остапенко Павло. Децентралізація влади: реформа №1 [аналітичні записки]. – 

К.: ЦОП «Глобус» ФОП Кравченко Я.О. – 2016. – 35 с.;  
2. Ціна держави. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://cost.ua/budget/revenue/;  
3. Порівняльний аналіз інституційної архітектури бюджетних систем: світовий  досвід та Україна : 

монографія / Н.Ю. Рекова, І.Л. Долозіна, К.Є.Мойсеєнко та ін.; за заг. ред. проф. Н.Ю.Рекової – Покровськ: 
ДВНЗ «ДонНТУ», 2017. –264 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
 
Фінанси відіграють надзвичайно важливу роль у суспільстві. Саме вони є складовою частиною 

економічних відносин і водночас головним інструментом реалізації основних напрямів державної, регіональної 
та місцевої політики соціально-економічного розвитку.  

В сучасних умовах органам місцевого самоврядування новостворених об’єднаних громад як ніколи 
важливо знати і розуміти особливості місцевих фінансів, розбиратися в механізмі їх функціонування та як 
найбільш повно використовувати місцеві фінанси Саме через місцеві фінанси формуються певні відносини 
органів самоврядування практично з усіма підприємствами, установами, що розміщені на їхній території, і 
населенням цієї території [3]. 

Місцеві бюджети є основою складником фінансової системи держави. Саме через місцеві бюджети 
держава активно проводить соціальну політику. На основі коштів місцевих органів, сконцентрованих у 
місцевих бюджетах, здійснюється фінансування до 70% видатків соціальної сфери. Місцевий бюджет, а отже, і 
бюджет територіальної громади виконує низку важливих функцій: 

• забезпечує формування грошових фондів, що необхідні для забезпечення діяльності місцевих органів 
влади; 

• через бюджет територіальної громади здійснюється розподіл фондів між галузями господарства і їх 
використання.  

• бюджет територіальної громади веде контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств, 
організацій, установ, підвідомчих цим органам влади[2]. 

Проведення децентралізації у сфері формування бюджетів територіальних громад має на меті 
забезпечення прозорості всього бюджетного процесу. Бюджети ОТГ мають міжбюджетні відносини з 
державним бюджетом. Тобто законом про державний бюджет на плановий рік цим бюджетом затверджуються 
обсяги міжбюджетних трансфертів. Це – базова дотація, освітня субвенція, медична субвенція, інші субвенції та 
дотації, якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів, що передбачені 
Бюджетним кодексом [1]. 

 У 2016 році бюджетам ОТГ перераховано з державного бюджету 3,5 млрд. грн. міжбюджетних 
трансфертів, у 2017 році майже 6 млрд. гривень, а на 2018 передбачено 7,2 млрд. гривень. Варто зауважити, що 
бюджети громад, які не об’єдналися, не отримують міжбюджетні трансферти з державного бюджету. 
Додатковим джерелом доходів бюджетів ОТГ, крім доходів, що отримували бюджети до їх об’єднання є 
податку на доходи фізичних осіб,  його зараховується 60%. Раніше цей податок зараховувався до районного 
бюджету. За даними звітності, доходи бюджетів, що об’єдналися, зросли за 11 місяців 2016 року проти 
відповідного періоду 2015 року у понад три рази – з 0,9 млрд. грн. до 2,9 млрд. гривень[4]. 

Та попри це існують деякі проблеми. По-перше, фінанси об’єднаної територіальної громади охоплюють 
територію декількох населених пунктів, що ускладнює формування та розподіл місцевого бюджету. Залучення 
до процесу управління представників усіх населених пунктів приводить до посилення контролю за 
повноцінним наповненням бюджету та активізує змагальність окремих адміністративних одиниць у 
повноцінному наповненні бюджету об’єднаної територіальної громади.  

По-друге, в Україні відсутній досвід управління фінансами об’єднаної територіальної громади. Це 
спричиняє труднощі у вирішенні поточних проблем управління фінансами об’єднаних територіальних громад. 
З іншого боку, з’являється можливість переривання спадкових недоліків у цій сфері, в тому числі створюється 
сприятливе середовище для викорінення корупції у сфері місцевих фінансів [2]. 

Отже, реформування місцевих органів самоврядування дає нові можливості для перспективного 
ефективного розвитку сільських, селищних та міських територій у регіонах України. 

 
1.Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами та доповненнями [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17;  
2. Маркович Г. Особливості формування бюджетів об’єднаних територіальних громад [Електронний 

ресурс] / Г. Маркович. Режим доступу: http://galinfo.com.ua/articles/v_chomu_polyagayut_osoblyvosti_ 
formuvannya_byudzhetiv_otg_249352.html;  

3. Наталенко Н.В. Фінанси та бюджет об’єднаної громади (навчальний модуль) / Н. Наталенко. – К.: 
ІКЦ «Легальний статус», 2016. – 72 с.;Ціна держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://cost.ua/budget/revenue/#29. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗМЕНШЕННЯ 
   
В процесі інтеграції України до Європейського союзу виникла необхідність залучення додаткових 

коштів, необхідних для виконання функцій держави, яка змушена їх мобілізувати для покриття своїх видатків. 
Величина боргу залежить від розвитку ринку фінансових послуг, рівня боргових показників за попередні 
періоди та вміння уряду і НБУ використання залучених коштів[1].  

Державний борг — сукупність боргових зобов'язань держави перед усіма кредиторами (юридичними та 
фізичними особами, іноземними державами, міжнародними організаціями, тощо) [2]. Оскільки державний борг 
України включає в себе як зовнішній, так і внутрішній, доцільно розглянути динаміку зміни даних показників 
протягом 2010-2018 рр. (табл.1 і рис.1). 

 
Таблиця 1 

Державний та гарантований державою борг України за період 2010-2018 рр. 
 

Дата Загальний борг 
(млн.дол. США) 

Зовнішній борг 
(млн.дол. США) 

Частка зовнішнього 
боргу в структурі 
загального боргу (%) 

Внутрішній борг 
(млн. дол. США) 

Частка внутрішнього 
боргу в структурі 
загального боргу (%) 

31.12.2010 54289,3 34759,6 64,03 19529,7 35,97 
31.12.2011 59215,7 37474,5 63,28 21741,2 36,72 

31.12.2012 64495,3 38658,8 59,94 25836,4 40,06 
31.12.2013 73078,2 37536,0 51,36 35542,2 48,64 
31.12.2014 69794,8 38792,2 55,58 31002,6 44,42 
31.12.2015 65505,7 43445,4 66,32 22060,2 33,68 
31.12.2016 70970,9 45604,6 64,26 25366,2 35,74 
31.12.2017 76305,2 48989,4 64,20 27315,8 35,80 
31.07.2018 75711,1 47310,7 62,49 28400,4 37,51 

Джерело: сформовано автором на основі [2]. 
 
Динаміку зміни та структури зовнішнього і внутрішнього боргів України представлено на рисунку 1.  

 

 
Рис. 1. Динаміка зміни та структури зовнішнього 

 і внутрішнього боргів України протягом 2010-2018 рр. 
 
Як бачимо з табл.1 та рис.1, найбільшу частку в структурі державного боргу України протягом 

досліджуваного періоду займає зовнішній борг, тобто заборгованість держави іншим країнам та міжнародним 
економічним організаціям. Аналізуючи динаміку боргу, варто зазначити, що до 2014 року державний борг 
зростав, проте у 2014-2015 рр. показав тенденцію до зниження, тому що саме в ці роки розпочалась фінансова 
криза в Україні. Починаючи із 2016 року і до сьогодні обсяг державного боргу зростав. Оскільки дані за 2018 
рік відомі лише станом на 31.07.2018, можна припустити, що до кінця року даний показник зросте і 
перебільшить позначку попереднього року. 

Дані тенденції до зростання є негативними, тому що збільшення зовнішнього боргу є небезпечнішим для 
економіки України ніж зростання внутрішнього боргу, оскільки наслідками є відплив іноземної валюти та 
зменшення валютних резервів держави. 

Звідси випливає, що боргова політика України потребує вдосконалення для вирішення проблем, які 
склались в країні. Шляхами вдосконалення боргової політики та зменшення боргу України є: 

ü розробка законодавчого забезпечення формування державного та гарантованого державою боргу 
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ü забезпечення здійснення жорсткого контролю за цільовим використанням позичених коштів; 
ü переорієнтація боргової політики на фінансування розвитку експортних та високотехнологічних 

галузей національної економіки;   
ü надання переваги довгостроковому залученню позик для зменшення пікових навантажень при 

погашенні державних запозичень [3]. 
Отже, за рахунок вищеперерахованих заходів можливе вдосконалення боргової політики України, а саме: 

утримання помірного розміру державного боргу, збалансування його структури, оптимізація залучених 
позичкових коштів для потреб держави й підвищення ефективності їх використання, проведення економічних 
реформ, які забезпечать підвищення ефективності національної економіки.  

Дані тенденції до зростання є негативними, тому що збільшення зовнішнього боргу є небезпечнішим для 
економіки України ніж зростання внутрішнього боргу, оскільки наслідками таких зростань є виплата відсотків та 
основної суми боргу спричиняє відплив іноземної валюти та, як наслідок, зменшення валютних резервів держави. 

 
1. Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку 

України:[монографія]/За ред. д.е.н.,проф. Т.Г. Васильціва. – Львів: Видавництво ТзОВ «Ліга Прес», 2016 – 596 с.  
2. Офіційний сайт Міністерства фінансів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/  
3. І. В. Бруслиновська, В.І. Матвійчук. Державний борг України: причини виникнення  та шляхи його 

скорочення. – 197с. 
 
 

Миргородець Ю.В. 
гр. ФК-43, Інститут економіки і менеджменту 

Науковий керівник – к.е.н, доцент кафедри фінансів Піхоцька О.М. 
 

ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 
 
Пенсійний фонд України є державним позабюджетним фондом. Його кошти не включені до Державного 

бюджету, тому основним фінансовим планом його діяльності є бюджет Пенсійного фонду України (далі ПФУ). 
Особливістю функціонування органів соціального страхування загалом, у тому числі Пенсійного фонду, є їхнє 
самофінансування, яке передбачає виконання не лише видаткової, але й дохідної частини бюджету.  

Бюджет Пенсійного фонду складається із сукупності усіх бюджетів, що входять до складу його 
бюджетної системи. Бюджетний період становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного 
року і закінчується 31 грудня того ж року [1]. 

Порядок формування та затвердження бюджету Пенсійного фонду складається з п’яти етапів [2]. 
Перший етап являє собою складання проекту бюджету Пенсійного фонду України. Це досить складний процес, 
від якісного виконання якого залежить повноцінне функціонування усіх його структурних підрозділів та 
фінансування пенсійних виплат. Організацію бюджетного процесу, координування порядку його виконання та 
аналіз звітності за його результатами забезпечує Департамент зведеного бюджету Пенсійного фонду України. 
Правління Пенсійного фонду затверджує проект бюджету ПФУ та подає його на розгляд та затвердження 
Кабінету Міністрів України. 

Наступний етап – розгляд та затвердження бюджету. На цьому етапі відбувається ухвалення остаточного 
рішення щодо проекту Постанови про затвердження бюджету Пенсійного фонду, а також його узгодження і 
затвердження відповідними міністерствами. 

На етапі організації бюджетного процесу органи ПФУ у районах, містах та районах міст у встановлені 
терміни подають до вищого органу правління проект штатного розпису, проект кошторису видатків управління 
та пояснювальну записку. Помісячний розпис доходів за коштами Фонду загальнообов'язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань проводиться з урахуванням прогнозного підвищення рівня 
пенсійного забезпечення цієї категорії пенсіонерів. 

Четвертий етап – виконання бюджету та його поточний аналіз – передбачає проведення щомісячної оцінки 
відповідності планових показників, затверджених у бюджеті фонду фактично виконаним. У разі їх значних 
відхилень можуть вноситися зміни до проекту бюджету Фонду. Зміни до бюджетів та розписів головних управлінь 
вносять шляхом подання до Департаменту зведеного бюджету відповідних документів з пояснювальною запискою 
та обґрунтуваннями, яке в свою чергу вносить пропозиції керівництву про затвердження. 

На останньому етапі – звіті про виконання бюджету – за результатами звітного періоду усі рівні 
управління Пенсійним фондом України звітують про виконання бюджету. Головні управління складають звіт 
на підставі даних звітності про виконання бюджетів підлеглих їм управлінь у районах, містах та районах у 
містах. На підставі цих звітів здійснюється формування звітності про виконання бюджету Пенсійного фонду. 
Аналіз виконання показників бюджету Пенсійного фонду розглядається на засіданнях правління та колегій при 
начальниках головних управлінь. Протягом двох тижнів після затвердження правлінням Звіту про виконання 
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бюджету Пенсійного фонду за рік він підлягає обов'язковій публікації в офіційних друкованих виданнях 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду за рік 
надсилають до Державного казначейства України, Рахункової палати та Міністерства фінансів України  [3]. 

Отже, формування бюджету Пенсійного фонду України є досить складним і клопітким процесом, що 
вимагає відповідного контролю. Дану функцію виконують Департамент зведеного бюджету та планування і  
фахівці відповідних територіальних органів. Для забезпечення прозорості та контролю процесу виконання 
затвердженого бюджету Фонду розподіл його коштів відбувається за територіальними органами, у часі шляхом 
складання помісячних розписів показників бюджету, а також за програмно-цільовими ознаками, які 
передбачають різні джерела фінансування та напрямки витрачання коштів.  
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СТАНОВЛЕННЯ ПДВ В УКРАЇНІ 

 
На сучасному етапі розвитку ринкових взаємовідносин в Україні неабияка увага приділяється створенню 

ефективно діючої податкової системи. І це не дивно, адже від механізму справляння податків залежить 
наповнення дохідної частини бюджету, що є основною фінансовою базою держави. Основним завданням 
сучасної податкової політики України є пошук ефективних інструментів оподаткування прямого і непрямого 
впливу. Основною перевагою непрямих податків, насамперед, є їх стабільність як джерела податкових доходів. 
На сьогодні, податок на додану вартість вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого 
оподаткування, що відіграє суттєву роль у системі державних фінансів більшості розвинених країн світу.  

Становлення ПДВ в Україні проходило в три етапи [1]. Перший тривав до 1-го жовтня 1997 року. В той 
час система оподаткування доданої вартості характеризувалася ПДВ як розподільчим податком без визначених 
зобов’язань бюджетів різних рівнів щодо компенсацій та відсутністю їх чіткого механізму. Податкове поле 
було зруйноване численними пільгами і при базовій ставці 28% середня ставка податкових вилучень (до 
загальних обсягів реалізації) становила 11%.  

Після прийняття Верховною Радою України 03.04.1997 року Закону «Про податок на додану вартість» [2], який 
вступив в силу 01.10.1997 року розпочався другий етап становлення даного податку, який тривав до 2011 року. Після 
прийняття цього Закону всі доходи від податку на додану вартість спрямовувалися до державного бюджету, було вста-
новлено єдину ставку ПДВ, яка становила 20% від бази оподаткування та додавалася до ціни товарів (робіт, послуг), за 
винятком операцій звільнених від оподаткування, та операцій до яких застосовувалася нульова ставка. Також під час 
цього періоду відбувалися досить часті поправки в Законі, його основний зміст змінювався більше 50-ти разів.  

В 2011 році почався третій етап становлення ПДВ в Україні. Під час цього етапу відбулося об’єднання  
податкових норм в єдиному правовому документі – Податковому кодексі України. 

Роль податку на додану вартість як фіскального засобу в доходах Державного бюджету України є визначною, 
адже дана форма оподаткування перетворилася у важливе джерело формування державних доходів.  

Динаміку надходжень ПДВ до Державного бюджету України у 2004 – 2017 роках наведено на рисунку 1[3].  
 

 
Рис. 1. Динаміка надходжень ПДВ до Державного бюджету Україниу 2004 – 2017 роках 
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Оскільки ПДВ є частиною ціни реалізованих товарів, робіт та послуг він стає ціноутворюючим фактором 
і значною мірою впливає на загальний рівень цін. Тому для підприємств потрібно формувати ціну на товари, 
роботи чи послуги так, щоб сплачений податок не призвів до зниження попиту, а в результаті і прибутку від 
реалізації. Зниження ставки податку на додану вартість допоможе призвести до зростання економіки, а 
впровадження понижених ставок ПДВ насамперед на товари першої необхідності та широкого вжитку, в свою 
чергу, призведе до зниження тиску на групи населення з різними доходами. Недоліком даного податку зі 
сторони його платників є те, що виступаючи, по суті, податком на кінцеве споживання, який покладено на 
громадян та бюджетну сферу, він, за доволі високої ставки і стрімкої інфляції стає одним із факторів, що 
стримують розвиток виробництва.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ 
 

Однією з проблем фіскальної практики є перекладання податків – це процес такої зміни цін на товари та 
послуги, за якого платник отримує можливість повністю чи частково перекласти податкове навантаження на 
інших осіб (на своїх покупців чи постачальників). На кого саме буде перекладено податковий тягар залежить 
від форми оподаткування – прямих чи непрямих податків. Так розмір прямих податків прив’язується до 
платника об’єкту оподаткування, тобто власне споживача готової продукції, а непрямі – завжди включені в ціну 
товару[1]. Податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників 
податку відповідно до Податкового Кодексу України з метою фінансового забезпечення виконання державою 
покладених на неї функцій[2]. 

Як відомо, такі податки, як ПДВ, акцизні податки, мито – включені в ціну товару і реально сплачує їх 
споживач. Проте існують і винятки, пов’язані з попитом і пропозицією на певну продукцію: коли попит на 
товар зростає, зростає відповідно і ціна товару, то податки сплачує споживач і навпаки. Адже, якщо з’являється 
конкурентна продукція, і власна не користується попитом, то постачальники вимушені знизити ціну, і 
відповідно самі сплачувати податки. Важливим правилом оподаткування є: «Хто споживає менше – платить 
більше». Прикладом є підприємці, які гуртом купують на великі суми товари, проте ПДВ їм повертається, за 
умови офіційної реєстрації як платника ПДВ. Проте звичайний покупець готової продукції сплачує непрямі 
податки в повній мірі з кожної одиниці товару. Щодо прямих податків (податок на прибуток підприємств, 
ПДФО, податок на майно, екологічний податок, рентні платежі тощо), їх сплачують власники того чи іншого 
об’єкту оподаткування шляхом зменшення суми доходу за звітний період. Тому, чим вища заробітна плата, тим 
більша сума ПДФО вираховується з неї, чим більше майна зареєстровано на особу, тим більше сплачується 
податку, адже власники майна не можуть перекласти свої майнові податки на інших осіб. Сума екологічного 
податку залежить відповідно від фактичних обсягів забруднення навколишнього середовища. Сума рентних 
платежів – за обсягами користування надрами [2]. Існують також такі види перекладання податкового тягаря, як 
повне та часткове. Це залежить від стабільності ситуації підприємства на ринку [3]. 

Перевагою процесу перекладання податкового навантаження є уникнення від справляння податків у 
повному обсязі. Одним із таких способів є механізм переходу на спрощену систему оподаткування, що замінює 
сплату окремих податків на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку і звітності. 

Вирізняють такі фактори впливу на перекладання податків: податкова політика держави, ситуація в державі 
вцілому, рівень інфляції, рівень монополізації ринку, попит на продукцію того чи іншого виробника, обсяги майна 
фізичних та юридичних осіб; сума заробітної плати; масштаби забруднення навколишнього середовища та обсяги 
користування його ресурсами; сума отриманого прибутку підприємства; ціна та якість підакцизних товарів; обсяги 
придбаної готової продукції тощо, становище підприємства на ринку та власне стан ринкового середовища, 
законодавче врегулювання відносин платників податку та держави, стабільність законодавства тощо[4]. 

Отже, перекладання податкового тягаря має як позитивні, так і негативні сторони для кожного платника – це 
уникнення сплати усіх перелічених вище податків та сплати лише єдиного податку, перекладання податків на 
фізичних осіб та домашні господарства, доходи яких відповідно не розраховані на такі великі суми податкових 
відрахувань. Тому державі необхідно вдосконалити законодавство, аби платники податків насправді були рівними 
між собою, та відрахування податків здійснювались за визначеними принципами податкової системи України.   
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ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ І ВПЛИВ НА НЬОГО ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ 
 

Пенсійний фонд України (ПФУ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України, який реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та 
ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню [1]. 

Пенсійний фонд України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами 
Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 
України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства [1]. 

Діяльність ПФУ здійснюється на основі бюджету, в якому відображено порядок утворення та 
використання цільового страхового фонду. До джерел формування коштів фонду належать: 

1) страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (крім тих, що спрямовуються 
до Накопичувального пенсійного фонду); 

2) інвестиційний дохід, що утримується від інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету 
в майбутні періоди; 

3) залучені кошти (державного бюджету та державних цільових фондів); 
4) суми фінансових санкцій за порушення порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків 

та використання коштів фонду; 
5) благодійні внески юридичних та фізичних осіб; 
6) добровільні внески; 
7) інші надходження [2]. 
   Згідно з Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим Указом Президента України від І 

березня 2001 р. № 121, кошти Пенсійного фонду України спрямовуються на: 
• фінансування виплати державних пенсій та інших соціальних виплат, які згідно із законодавством 

здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, у тому числі громадянам, які виїхали на постійне 
місце проживання за кордон; 

• погашення банківських кредитів та відсотків за їх використання; 
• створення та функціонування системи персоніфікованого обліку відомостей у системі обов'язкового 

державного пенсійного страхування; 
• утримання центрального апарату та органів Пенсійного фонду України, розвиток їх матеріально-

технічної бази; 
• організацію роз'яснювальної роботи серед населення та здійснення інших заходів відповідно до 

завдань Пенсійного фонду України [3]. 
У 2017 році провели пенсійну реформу, тому мінімальна пенсія тепер 1452 грн – для тих, у кого 

достатньо  робочого стажу (була – 1312 грн),  у кого не вистачає стажу 1373 грн (була - 949 грн). 
У середньому пенсії зростуть на 700 грн. Універсального калькулятора, з допомогою якого можна було б 

самостійно визначити суму надбавки, немає. Розмір виплат кожному визначатимуть індивідуально, враховуючи 
розмір зарплати та стаж. Люди, які пропрацювали однакову кількість років в одній галузі, але вийшли на 
пенсію в різні роки, отримують різні пенсії, розміри яких можуть відрізнятися втричі. Скажімо, шахтар зі 
страховим стажем 46 років вийшов на пенсію 2008-го – отримує 3311,87 грн. А інший шахтар із таким самим 
страховим стажем вийшов на пенсію 2016-го – і отримує 8446,21 грн. Така велика різниця через те, що пенсія 
українців залежить від трьох показників: зарплати працівника, стажу та показника середньої зарплати в Україні, 
який застосовується під час обчислення пенсії. Середня зарплата зростає з кожним роком, тому пенсії українців 
повинні осучаснюватись. Проте востаннє таке осучаснення відбулося 2012-го, а застосували тоді середній 
показник зарплати в Україні взагалі за 2007 рік – 1197,91 грн. За останні роки показник середньої зарплати зріс 
утричі, а пенсії зросли мінімально [4]. 

Основною проблемою ПФУ є дефіцит коштів, проте у 2017 році відбулося його скорочення, що 
передбачалося пенсійною реформою.    
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"Дефіцит не виріс. На цей рік витрати з державного бюджету на Пенсійний фонд закладені в розмірі 140 
млрд грн, цей показник залишиться таким же і на наступний рік – зокрема, 139 млрд грн, як закладено в 
держбюджеті-2018", – зазначив заступник голови правління ПФУ Владислав Машкін [5]. 

 
1. Діяльність Пенсійного фонду (основні завдання та нормативно-правові засади діяльності 
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ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК КЛЮЧ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО МАЙБУТНЬОГО  
 
На сучасному етапі економічного розвитку нашої країни рівень ефективності проведення реформ та побудова 

підґрунтя для подальшого розвитку співпраці та виходу України, як серйозного гравця, на міжнародному та 
Європейському рівні  зокрема, визначальною мірою залежить від розбудови та подальшого розвитку фінансового 
моніторингу в банківській системі України. А саме, як цілісної системи державної протидії такому суспільному 
явищу як легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму [1]. 

Важливо зрозуміти те, що з унеможливленням легалізації та «відмиванню» незаконно здобутих грошей 
одержаних злочинним способом здійснення корупційної діяльності та фінансуванню тероризму стане 
практично нереальним [1].  На даний момент НБУ, як і уряд, різними способами намагаються посилити заходи 
по проведенню фінансового моніторингу в усіх фінансових установах, починаючи від ломбардів та страхових 
компаній, закінчуючи великими банками. Без отримання належного фінансування також неможливою буде 
здійснення терористичної діяльності в незалежності чи це пропагандистські, чи диверсійні дії у середині країни, 
тому фінансовий моніторинг відображає політику держави у сфері національної безпеки [2]. 

Здійснення фінансового моніторингу та контроль за його виконанням невпинно розвивається, проте  не 
потрібно забувати про особливості національної економіки. А особливості економіки полягають у веденні 
бізнесу в Україні. Оскільки перебудова економіки з планової на ринкову відбувалась швидкими темпами, 
контроль за справедливістю та правомірністю розподілення та нагромадження бізнесом первинного капіталу не 
здійснювався та не здійснюється належним чином.  Фінансовий моніторинг, у свою ж чергу, не повинен стати 
караючою системою, а направляючою основою для усього бізнесу [3]. 

Тому потрібно не ділити усі економічні процеси та взаємодії суб’єктів господарювання на правомірні та 
неправомірні. До якогось певного моменту, потрібно вирізняти і ті, що працюють з певними порушеннями 
законів. Це потрібно зробити, щоб дати час для перебудови економічної направленості ведення бізнесу, чітко 
дати зрозуміти, що це останній шанс для зміни політики ведення бізнесу для підприємців. Також важливим є 
розуміння критичного корупційного рівня у державі, що також не дасть змоги різко розмежувати весь бізнес на 
«добрий» та «поганий» без нанесення значних втрат у економічному рості країни. Тому важливим етапом 
повинно бути створення «буферного» простору, введення так званої «амністії» для бізнесу, та поступове 
скерування економіки у потрібне русло, що буде краще сприйматись громадянами країни [3]. 

Також варто наголосити на те, що для подальшого фінансування реформаційної діяльності в Україні 
важливим фактором є співпраця з міжнародним валютним фондом (МВФ), який виступає головним кредитором 
нашої держави. У своїй кредитній політиці, як одній з головних вимог надання подальшого фінансування 
України, МВФ ставить вимогою покращення фінансового моніторингу та досягнення європейських нормативів 
у цій сфері. З цього випливає, що боротьба з «відмиванням» незаконно здобутих коштів, є запорукою 
подальшого розвитку реформ в країні. 
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НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ  
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

 
Метoю рефoрми мiсцевoгo сaмoврядувaння тa oб’єднaння теритoрiaльних грoмaд є зaбезпечення дiєвoї 

спрoмoжнoстi мiсцевoгo сaмoврядувaння сaмoстiйнo, зa рaхунoк влaсних ресурсiв, вирiшувaти питaння 
мiсцевoгo знaчення в iнтересaх жителiв грoмaди [1]. 

Специфiкa упрaвлiння фiнaнсaми oб’єднaних теритoрiaльних грoмaд зумoвленa низкoю вaжливих 
чинників:  

- фiнaнси oб’єднaнoї теритoрiaльнoї грoмaди oхoплюють теритoрiю декiлькoх нaселених пунктiв. 
Зaлучення дo прoцесу упрaвлiння предстaвникiв усiх нaселених пунктiв призвoдить дo пoсилення кoнтрoлю зa 
пoвнoцiнним нaпoвненням бюджету тa aктивiзує змaгaльнiсть oкремих aдмiнiстрaтивних oдиниць у 
пoвнoцiннoму нaпoвненнi бюджету oб’єднaнoї теритoрiaльнoї громади; 

- в Укрaїнi вiдсутнiй дoсвiд упрaвлiння фiнaнсaми oб’єднaнoї теритoрiaльнoї грoмaди. Дiя чинникa 
oбмежує пiдтримaння висoкoгo темпу рефoрмувaння мiсцевих фiнaнсiв тa спричиняє труднoщi у вирiшення 
пoтoчних прoблем упрaвлiння фiнaнсaми oб’єднaних теритoрiaльних грoмaд. З iншoгo бoку, з’являється 
мoжливiсть переривaння спaдкoвих недoлiкiв у цiй сферi, в тoму числi ствoрюється сприятливе середoвище для 
викoрiнення кoрупцiї у сферi мiсцевих фінансів; 

- зaпрoвaджуються прямi мiжбюджетнi вiднoсини мiж бюджетoм oб’єднaнoї теритoрiaльнoї грoмaди тa 
держaвнoгo бюджету. Це гaрaнтує oб’єднaнiй теритoрiaльнiй грoмaдi oбсяг мiжбюджетних трaнсфертiв, 
рoзрaхoвaний для усiх бюджетiв мiсцевoгo сaмoврядувaння зa дoпoмoгoю унiверсaльнoї фoрмули. Втiм, oбсяг 
тaких мiжбюджетних трaнсфертiв мaє бути дoстaтнiм для фiнaнсувaння, нaсaмперед, сoцiaльнoї сфери 
oб’єднaнoї теритoрiaльнoї грoмaди, oскiльки знaчнo усклaднюються мoжливoстi oтримaння фiнaнсoвoї 
пiдтримки oб’єднaнoї теритoрiaльнoї грoмaди для тaких цiлей бюджету з iнших видiв бюджетів; 

- вiдбувaється кoнцентрaцiя знaчних фiнaнсoвих ресурсiв у бюджетi oб’єднaнoї теритoрiaльнoї 
грoмaди. Тaким чинoм, з’являється пoтужний ресурс, спрoмoжний здiйснювaти пoмiтний вплив нa сoцiaльнo-
екoнoмiчний рoзвитoк oб’єднaнoї теритoрiaльнoї грoмaди. При цьoму зрoстaє знaчення якiснoгo плaнувaння 
рoзвитку oб’єднaнoї грoмaди тa спрямувaння ресурсiв нa вiрнo визнaченi в ньoму прioритети. Зрoстaння oбсягу 
фiнaнсoвих ресурсiв, якими рoз-пoряджaються oргaни упрaвлiння oб’єднaнoї теритoрiaльнoї грoмaди, 
призвoдить дo пiдвищення ризикiв неспрaведливoгo їх рoзпoдiлу aбo неефективнoгo використання; 

- чинне зaкoнoдaвствo, яке реглaментує функцioнувaння oб’єднaних теритoрiaльних грoмaд передбaчaє, щo 
якiсть тa дoступнiсть публiчних пoслуг, щo нaдaються в oб’єднaнiй теритoрiaльнiй грoмaдi, не мoжуть бути 
нижчими, нiж дo oб’єднaння. Реaлiзaцiя вкaзaнoї нoрми передбaчaє врaхувaння пoтреб нa нaлежне зaбезпечення 
публiчних пoслуг пiд чaс плaнувaння i здiйснення видaткiв бюджету oб’єднaнoї теритoрiaльнoї грoмaди. 

З метoю пiдвищення рoлi мiсцевoгo сaмoврядувaння в сoцiaльнo-екoнoмiчних прoцесaх регioнiв, збiльшення 
oбсягу тa пoкрaщення якoстi суспiльних пoслуг, недoстaтньo тiльки збiльшувaти фiнaнсoвi ресурси мiсцевoгo 
сaмoврядувaння. Oснoвну увaгу неoбхiднo придiляти ефективнoму викoристaнню суспiльних кoштiв, oсoбливo 
зaвдяки пoкрaщенню дiяльнoстi устaнoв, пiдприємств тa oргaнiзaцiй кoмунaльнoї влaснoстi. Вaжливим iнструментoм 
мiсцевoгo сaмoврядувaння, щo сприяє вирiшенню цiєї зaдaчi, є системa внутрiшньoгo кoнтрoлю. Нa вiдмiну вiд 
внутрішнього фiнaнсoвoгo кoнтрoлю, грoмaдський кoнтрoль спрямoвaний перевaжнo нa дoслiдження вiдпoвiднoстi 
прaктики упрaвлiння мiсцевими фiнaнсaми iнтересaм теритoрiaльних громад [2]. Тiльки зaвдяки рoзвитку 
грoмaдськoгo кoнтрoлю мoжнa зaбезпечити викoнaння oснoвнoї мiсiї мiсцевих фiнaнсiв – зaдoвoлення кoлективних 
пoтреб теритoрiaльнoї грoмaди. Рoзширення пoвнoвaжень мiсцевoгo сaмoврядувaння без суттєвoгo пoсилення 
грoмaдськoгo кoнтрoлю, не зaбезпечить зaдoвoлення iнтересiв теритoрiaльнoї спiльнoти, a призведе дo змiцнення 
фiнaнсoвoгo стaнoвищa oсiб, нaближених дo влaди. 

Пoдaльшi крoки щoдo змiцнення мaтерiaльнo-фiнaнсoвoї бaзи теритoрiaльних грoмaд лежaть у плoщинi 
aнaлiзу результaтiв, виявлення i рoзв’язaння прoблемних питaнь бюджетнoї децентрaлiзaцiї з метoю змiцнення 
фiнaнсoвoгo ресурсу грoмaд, фoрмувaння зaкoнoдaвчoгo зaбезпечення рефoрмувaння у сферaх земельних 
вiднoсин тa упрaвлiння кoмунaльним мaйнoм. 

 
1. Кириленко О. Плaнувaння тa упрaвлiння фiнaнсoвими ресурсaми теритoрiaльнoї грoмaди / O. Ки-

риленкo, Б. Мaлиняк, В. Письменний, В. Русiн / Aсoцiaцiя мiст Укрaїни – К., ТOВ «ПIДПРИЄМСТВO «ВI ЕН 
ЕЙ», 2015. – 396 с.;  

2. Корнієвський О. Палій Г. Громадський контроль як дієвий інструмент впливу на владу . Віче. – 2015. –  
№ 9. – С. 38–40. 
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ПРАКТИКА ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Найефективнішим інструментом регулювання економічних процесів є податки. Вони забезпечують і 
підтримують баланс економічного зростання, ефективне використання ресурсів і стимулюють підприємницьку і 
інвестиційну активність.  

Актуальність даної теми полягає в тому, що проблеми оподаткування банків не є повністю досліджені. Крім 
того, податкове регулювання сфери банківської діяльності і взаємовідносини банків з податковою системою 
потребують вдосконалення. Існує непропор-ційність оподаткування банківських операцій, яка спричинена 
недостатнім оподаткуванням одних банківських операцій та надмірним оподаткуванням інших.    

Сьогодні банки займають важливе місце в ринковій економіці і перебувають у тісному зв’язку з усіма її 
ланками. Банківський сектор, як центр концентрації та перерозподілу капіталу, впливає на розвиток організацій, 
галузей та економіки в цілому. Oсoбливoго значeння набуває питання рoзвитку банкiвськoгo сeктoру, так як з 
кoжним днeм банки забeзпeчують сталу рoбoту мiльйoнiв oрганiзацiй та людeй у взаємoдiї мiж сoбoю.   

Основними податками, які сплачують банки є податок на прибуток підприємств, тому що він значно впливає 
на прибутковість банківських установ.  

Варто зазначити, що з 2014 року почалося виведення з ринку проблемних банків, які створювали значну 
загрозу стійкості банківської системи. Саме це сприяло збільшенню клієнтських портфелів для стійких банків і 
призвело до збільшення їх прибутку. Тобто, кризовий стан економіки та фінансового сектора не завадив банкам 
виконувати свої зобов’язання перед бюджетом, позитивно впливаючи на розвиток національної економічної 
системи. У 2009 р. в банківській системі працювало 182 банки, а станом на серпень 2018 року – лише 82 банки. 

На рис.1, зображено сплачений податок на прибуток банками-лідерами в Україні[1].  
 

 
Рис. 1. Сплачений податок на прибуток банками-лідерами в Україні за 2016-2017рр.  

 
На даному рисунку можна побачити, що податок на прибуток збільшується з кожним роком, що говорить про 

при-бутковість банківської діяльності і її позитивний розвиток. Лідерами на ринку є Альфа банк і Райффайзен банк 
Аваль, а Ощадбанк і Приватбанк надають гідну конкуренцію, але за останні роки є менш прибутковими.  

Не враховуючи податкову реформу, яка вплинула на оподаткування прибутку банків, прослідковується 
недосконалість законодавства, яка надає змогу банкам ухилятися від сплати податків. До найвідоміших методів 
ухилення банків від оподаткування належать: завищeння витрат i прихoвування дoхoдiв; манiпуляцiя валютнo-
oбмiнними oпeрацiями з мeтoю вивeдeння їх з oпoдаткування; купiвля цiнних папeрiв в iнвeстицiйних цiлях; 
вiдрахування коштів на рeзeрви пo крeдитних операціях; виплата страхoвих прeмiй страхoвим кoмпанiям, 
пoв’язаних з банками, абo акціонерами. 

За кордоном велика увага приділяється податковому регулюванню та стимулюванню банківської 
діяльності. Воно полягає в: зниженні ставок оподаткування на тривалий час діяльності банку; повному або 
частковому звільненні банків від сплати податкових платежів [2]. 

Оподаткування банківської діяльності в Україні продовжує існувати на загальних підставах і лише в 
деяких випадках надаються пільги. Податкова система не стимулює діяльність банків, що сприяє ухиленню від 
оподаткування та легальному приховуванню реальних прибутків у резервах. В подальшому доцільно 
використовувати досвід розвинених країн для зменшення податкового тягаря банків і підвищення ефективності 
їх функціонування. 

 
1. Фінансова звітність банків-лідерів за 2017 рік [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до 

ресурсу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=28905631;  
2. Світовий досвід оподаткування (досвід розвитку та модернізації податкових служб країн світу 

[Електронний ре- сурс]. — офіційний сайт Державної фіскальної служби України. — Режим доступу: 
http://sta-sumy.gov.ua/modernizatsiyadps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/. 
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БОРГОВІ РИЗИКИ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ 
 
Здійснення урядом державних запозичень, тобто реалізація певної стратегії державних кредитів, разом з 

виконанням зобов’язань стосовно їх погашення, визначає рівень та основні параметри (суму боргу, його 
валютну, відсоткову і строкову структури), які, у свою чергу, впливають на формування боргових ризиків, 
притаманних державному боргу. З огляду на те, що зміна ключових умов запозичень передбачає зміну 
параметрів державного боргу, стратегія державних запозичень визначає рівень ризиків, які будуть притаманні 
державному боргу при її реалізації. Таким чином, належно розроблена стратегія державних запозичень може 
бути дієвим інструментом впливу на ризики [1]. 

Моделювання стратегій державних запозичень передбачає: 
• формування різних співвідношень обсягів внутрішніх і зовнішніх запозичень. Тобто зміни у сумі та 

частці боргу в іноземній валюті визначають рівень валютних ризиків, з одного боку, а у разі більш дешевих 
зовнішніх запозичень, як результат, за інших рівних умов, менший рівень витрат; 

• формування різних співвідношень обсягів запозичень під фіксовані і плаваючі відсоткові ставки. 
Зменшення частки залучення запозичень під плаваючі відсотки сприятиме зменшенню відсоткових ризиків. З 
іншого боку, запозичення під фіксовані ставки передбачатимуть, за інших рівних умов, вищі витрати на 
обслуговування державного боргу; 

• формування різних структур запозичення в розрізі строків їх погашення [1]. 
Для дослідження ситуації з борговими ризиками доцільно розглянути приведені на рисунку 1 дані міністерст-

ва Фінансів України відносно структури державного та гарантованого державою боргу на 31.08.2018. 

 
Рис. 1. Структура Державного Боргу станом на 31.08.2018р [2] 

 
Отож, як свідчать дані, більша частина державного боргу України припадає саме на внутрішні 

зобов’язання. Звісно, велика внутрішня заборгованість негативно впливає на економічну стабільність 
країни, але є менш небезпечною ніж аналогічний обсяг зовнішніх зобов’язань. 

Звісно, будь яку заборгованість потрібно погашати. Вповноважені органи розробляють стратегії 
обслуговування державного боргу, розраховують планові показники обслуговування та погашення 
державних зобов’язань. Враховуючи економічну ситуацію в Україні, міністерством Фінансів представлено 
прогноз щодо погашення та обслуговування існуючого державного боргу, який представлено на  
рисунках 2 і 3 [3]. 

 

 
Рис. 2. Прогнозні платежі з погашення та обслуговування  
внутрішнього державного боргу у 2018-2034 роках 
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Рис. 3. Прогнозні платежі з погашення  

та обслуговування зовнішнього державного боргу у 2018-2034 роках 
 
Отож, як свідчать дані найбільше виплат стосовно обслуговування як внутрішнього так і зовнішнього 

боргу припадає на період 2018 – 2020 років. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ  
 
В умовах зовнішньої агресії на cході України національна безпека держави має бути комплексною, 

однозначною та всеохоплюючою. Невід’ємною її складовою є фінансова безпека, що є актуальною в сучасних 
умовах розвитку кріїни. [1] 

Фінансова безпека — багаторівнева система, яку утворює низка підсистем, кожна з котрих має власну 
структуру і логіку розвитку. 

Основні загрози фінансовій безпеці держави становлять: 
— недосконалість бюджетної політики і нецільове використання коштів бюджету; 
— ефективність податкової системи, масове ухилення від сплати податків; 
— значні обсяги державного та гарантованого державою боргу, проблеми з його обслуговування; 
— різкі зміни рівня цін та курсу національної валюти; 
— значна різниця співвідношення доходів найбільш і найменш забезпеченого населення та недостатня 

соціальна захищеність певних груп населення; 
— невисокий рівень капіталізації банківської системи, невеликі обсяги довгострокового банківського 

кредитування та значний рівень відсоткових ставок із кредитів; 
— залежність реформування економіки країни від отримання іноземних кредитів; 
— низький рівень інвестиційної діяльності; 
— зростання "тіньової" економіки, посилення її криміналізації, нелегальний відплив валютних коштів за 

кордон тощо. [2] 
Ступінь впливу загроз визначається на підставі розрахунку і моніторингу системи індикаторів та 

порівняння їх із пороговими значеннями. Рівень фінансової безпеки визначають багато індикаторів, основними 
з яких є: дефіцит бюджету, обсяги боргів держави, рівень інфляції, вартість банківських кредитів, рівень 
монетизації економіки, обсяг міжнародних резервів НБУ.[3] 

Держава має гарантувати такий стан захищеності фінансових інтересів, який дасть змогу реформувати 
усі проблемні сфери суспільного життя, а відтак — подолати конфлікт на сході країни. Тільки за таких умов 
Україна матиме європейське майбутнє та стане цивілізованою правовою державою. 

Фінансова безпека досягається шляхом проведення виваженої фінансової  політики відповідно до 
прийнятих в установленому порядку доктрин, концепцій, стратегій і програм у політичній, економічній, 
соціальній, інформаційній і власне фінансових сферах. Концепція фінансової безпеки може містити пріоритетні 
цілі і завдання досягнення безпеки, шляхи та методи їх досягнення, які б адекватно відображали роль фінансів у 
соціально-економічному розвитку держави. Без обґрунтованої концепції фінансової безпеки неможливо 
сподіватись на реалізацію ефективного соціально-економічного розвитку держави.[4] 
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Забезпечення дієвої системи фінансової безпеки передбачає з'ясування і систематизацію явищ, подій, дій, 
настання або здійснення яких безпосередньо або опосередковано може бути загрозою тому чи іншому 
суб'єктові фінансової безпеки. 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ  
В КОНТЕКСТІ АСОЦІАЦІЇ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 

 
Інтеграція в Європейський Союз передбачає для України виконання ряду необхідних умов, однією з яких 

є гармонізація акцизного оподаткування. Україна вже законодавчо затвердила зміни в акцизному 
оподаткуванні, тому актуальним є проаналізувати що саме очікує українців. 

Акцизним податком оподатковуються високорентабельні та монопольні товари. Відповідно до ПКУ до 
пізакцизних товарів належать: 

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; 
- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 
- пальне; 
- автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені 

для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів; 
- електроенергія [1]. 
Гармонізація акцизного оподаткування передбачає зміну ставок акцизного податку до 2025 року до 

рівня, який визначений Директивою Європейського Союзу №2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру 
та ставки акцизів.  

Так, відбулося планове вирівнювання пільгової ставки на коньяк до ставки на інші спиртові дистиляти - з 
1 січня 2018 року загальне збільшення на 12%. Окрім цього, з підакцизних товарів було виключено «Квас 
живого бродіння» [2]. Також з 1 січня 2018 року в межах одного підприємства передачу підакцизної сировини 
для виробництва непідакцизного бензолу звільнено від оподаткування. 

До 31 грудня 2018 року операції з ввезення на митну територію України та реалізації на митній території 
України виключно електромобілів (у тому числі вироблених в Україні) звільняються від оподаткування 
акцизним податком. 

Найбільші зміни відбулися щодо ставок акцизів для тютюнових виробів. Так, з 01.01.2018 по 31.12.2018 
встановлено такі ставки акцизного податку: 

- 726,15 грн за 1 кг (нетто) – на тютюнову сировину, тютюнові відходи; сигари, включаючи сигари з 
відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну; тютюн та замінники тютюну, інші, 
промислового виробництва; тютюн «гомогенізований» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції; 

- 577,98 грн за 1 000 шт. – на сигарети без фільтра, цигарки; сигарети з фільтром [2]. 
У 2018 році специфічна ставка акцизного податку з урахуванням попередньої індексації збільшилась 

загалом на 29,7 %, а до 2025 року буде відбуватися щорічне збільшення на 20% до досягнення мінімального 
стандарту ЄС (90 євро за 1 000 шт.). Зростання спрямоване на дотримання Директиви Ради Європейського 
Союзу № 2011/64/ЄС від 21.06.2011 р. про структуру і ставки акцизів, яка визначає, що частка акцизу у 
середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет має становити як мінімум 60% [2].  

За даними Державної служби статистики України у І півріччі 2018 року було виготовлено на 17,7% 
менше тютюнових виробів, ніж у аналогічному періоді минулого року, а обсяги продажу скоротилися на 28% 
до попереднього року [3]. За даними дослідження TNS України частка незаконної торгівлі тютюновими 
виробами за шість місяців 2018 року склала 3,5% від обсягу ринку (у порівнянні з 2,3% за 2017 рік) і має 
тенденцію до подальшого зростання [4].  

Підсумовуючи, вважаємо, що збільшення акцизного податку має як свої переваги, так і недоліки. В 
рамках асоціації з Європейським Союзом приведення податкового законодавста до норм ЄС є одним з 
необхідних рішень, уникнути якого Україна не може. Підвищення акцизу дає змогу збільшити надходження до 
державного бюджету. Проте поряд з цим не всі виробники готові до переходу до європейських норм – тіньовий 
ринок тютюнових виробів збільшується. 
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ЩОДО ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ 
 

Програмно-цільовий метод складання бюджету вперше був запропонований у Сполучених Штатах 
Америки в середині 1960 років. В Україні ж цей метод був вперше впроваджений при складанні бюджету на 
2002 рік. Застосування програмно-цільового методу при складанні бюджету не тільки кардинально змінило 
ідеологію бюджетного процесу, а й дозволило підвищити його ефективність, тому що процес формування 
бюджету починається з зосередження уваги на результатах, які необхідно досягти в державному секторі, а 
потім - на ресурсах, необхідних для досягнення цих результатів. [1] 

Отже, сутність програмно-цільового методу полягає в наступному: 
1. Акцент переноситься з потреби в коштах, необхідних для виконання державою своїх функцій, на те, які 

результати очікуються від використання коштів бюджету, тобто на забезпеченні ефективності використання 
бюджетних коштів. 2. Упровадження цього методу змінює характер обговорення бюджетної політики: увага 
переноситься з контролю за виконанням зобов'язань - на забезпечення ефективності. При розробці бюджетної 
політики в першу чергу враховується фактор: що одержить суспільство за ті гроші, що воно витрачає? 3. Оцінка й 
експертиза програм є обов'язковим компонентом програмно-цільового методу. 4. В аналітичному плані програмно-
цільовий метод вводить у бюджетний процес елементи аналізу зіставлення витрат і досягнутих результатів. [2] 

Програмно-цільовий метод складання бюджету – це згрупування різних бюджетних витрат в окремі 
програми таким чином, щоб кожна стаття витрат була закріплена за певним видом програми. Як правило, 
кожна програма - це фіскальне зобов'язання одного головного розпорядника бюджетних коштів, ефективність 
роботи якого оцінюється з погляду досягнення мети програми. [2] 

Завдяки плануванню бюджету за цільовими програмами забезпечується прозорість витрачання 
бюджетних коштів у порівнянні з постатейним методом, який не давав змогу зрозуміти, що саме фінансується 
під тією чи іншою функцією. Більшість країн з ринковою економікою використовують елементи цього методу в 
бюджетному процесі, передусім США, Канада, країни Європи, Нова Зеландія, Австралія та багато інших. [4] 

Узагальнення досвіду зарубіжних країн показало, що єдиної методики ПЦМ, яку можна застосувати в 
будь-якій країні, не існує. Це зумовлюється особливостями різних стратегій бюджетних реформ залежно від 
типу державного устрою, форм правління, наявності парламентської більшості, що підтримує ідею бюджетної 
реформи, рівня децентралізації податково-бюджетних повноважень субнаціональних органів влади, а саме:  

1. форсована (радикальна) стратегія реформування – швидке та повномасштабне здійснення бюджетної 
реформи, спрямованої на кардинальний перегляд функцій і масштабів суспільного сектора (Нова Зеландія, 
Великобританія і Австралія – парламентські монархії, реформування бюджетного процесу в яких характеризувалося 
акцентом на приватизації державних функцій та запозиченні ринкових принципів і методів у державному 
управлінні); 2. стратегія активної трансформації – широкомасштабна бюджетна реформа з помітним відставанням за 
темпами її реалізації від форсованої (лідерами цієї групи країн на початку 1990-х рр. стали США, Канада, Данія, 
Нідерланди й Ірландія; основною метою реформи було підвищення ефективності функціонування адміністративної 
та бюджетної систем за допомогою корпоративних інструментів управління без радикального скорочення масштабів 
суспільного сектора, який у цих країнах був традиційно незначним); 3. стратегія поступової трансформації – 
покрокове реформування бюджетного процесу шляхом упровадження бюджетування за результатами, у тому числі 
за допомогою пілотних проектів у різних міністерствах і відомствах. Реформування бюджету спрямовано на 
підвищення ефективності бюджетної системи з метою підтримки масштабного громадського сектора (Німеччина, 
Норвегія, Фінляндія, Швейцарія, Швеція, Франція, Японія). [3] 

Усе більше дослідників вважає, що найпрогресивнішими в плані застосування ПЦМ складання бюджету є 
Австралія та Нова Зеландія. З регулярних бюджетних звітів, що видаються в цих двох країнах, видно, що вони 
досягли вражаючого рівня відкритості й прозорості діяльності урядових структур та результатів, які при цьому 
досягаються. Саме їхній досвід застосування ПЦМ складання бюджету, в основі якого лежить абсолютно нова 
бюджетна філософія, часто ставлять за приклад для наслідування рештою країн світу. [4] 

Таким чином, за сучасних умов ПЦМ застосовується у багатьох  країнах світу. У більшості з них програмно-
цільовий метод визнано найефективнішим з точки зору планування, фінансування та виконання бюджету. Подальше 
вивчення питань щодо запровадження ПЦМ сприятиме підвищенню рівня ефективності й результативності 
планування та виконання місцевих бюджетів як інструмента впливу на дієвість функціонування економіки.  
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ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
 
Найгострішою соціальною проблемою є велика різниця між високою вартістю життя і низькою ціною праці, 

тому оплата праці в Україні має відповідати принципам достатності, стабільності, законності джерел виплати, 
функціональності та відповідності економічним законам. Державне регулювання оплати праці ґрунтується на реальних 
фінансових можливостях країни й забезпеченні збалансованості інтересів усіх верств населення, а також реалізації 
норм, що містяться у Конвенціях і Рекомендаціях Міжнародної Організації Праці, Конституції України, Кодексі законів 
про працю, в законодавчих актах країни. Передовсім держава зобов'язана реалізувати норми і гарантії щодо права 
найманого працівника на отримання заробітної плати, розмір якої забезпечував би йому і членам його сім'ї достатній 
життєвий рівень, як це передбачено ст. 48 Конституції України [1]. 

Оплата праці − це обов'язок роботодавця щодо виплати найманому працівникові зароблених ним коштів 
за виконану ним роботу (або надані послуги) відповідно до умов трудового договору. Слід відзначити, що в 
реальній практиці заробітна платня − це не тільки виплати за виконану роботу. До складу заробітної платні 
згідно зі статтею 2. Закону України «Про оплату праці»  включаються виплати за виконану роботу, а також 
гарантії та компенсації за невідпрацьований час (наприклад, за час виконання державних обов'язків, за час 
простою не з вини робітника та ін.). 

Причинами загострення проблеми державного регулювання оплати праці можемо виділити: 
− відсутність дієвого контролю з боку держави за політикою оплати праці;  
− недосконалість науково-методичного забезпечення процесу регулювання оплати праці; 
− невиконання чинного законодавства . 
Необхідно переглянути політику регулювання оплати праці в частині посилення контролюючих функцій 

держави за процесом формування та розподілу витрат від національного до локального рівнів економіки, що зумовлює 
необхідну розробку методології та основ обґрунтованого збільшення витрат на оплату праці в Україні.  

Діючі на сьогодні в Україні ставки податку на прибуток гальмують зростання заробітної плати, через що 
трудові прибутки, які в нормальній ситуації мають виражатися у формі оплати праці, стають "тіньовими", 
фальсифікуючи статистику загальних прибутків населення. [2].  

Приведення податкового законодавства у відповідність до вимог часу дасть змогу знизити податковий 
прес на підприємства і забезпечити можливість збільшення фонду оплати праці. Удосконалення податкової 
політики в галузі регулювання заробітної плати може бути здійснене внаслідок таких заходів:  

− зміни параметрів шкали оподаткування, вдосконалення методики нарахування податків, перегляду 
системи надання пільг окремим категоріям працівників; 

− збільшення розміру неоподаткованого мінімуму заробітної плати і перегляду розмірів прибутків, 
оскільки він не має бути меншим за реальний прожитковий мінімум, чого вимагає ст. 2. Закону України «Про 
прожитковий мінімум». 

Отже, оптимальними шляхами вирішення проблем оплати можна виділити такі:  
− удосконалення тарифної системи та нормування праці; 
− активна участь держави у регулювання оплати праці; 
− посилення мотивації працівників підприємств до праці зміна орієнтації підприємців і менеджерів у 

сфері стимулювання праці з кількісних на якісні показники діяльності тощо. [3, с. 173] 
Незважаючи на зростання як номінальної, так і реальної заробітної плати, підвищення рівня мінімальної 

заробітної плати, рівень оплати праці в Україні не відповідає європейському рівню. Безвізовий режим прискорив 
відплив не лише кваліфікованої, а й некваліфікованої робочої сили, і незважаючи на те, що за порушення законодавства 
про оплату праці винуватці притягуються до дисциплінарної, матеріальної і кримінальної відповідальності діюча 
державна політика нездатна забезпечити право працюючих громадян на гідну та своєчасну оплату за їхню працю. 
Показники заробітної плати залишаються занадто низькими, що негативно впливає на розвиток ринку праці, зумовлює 
його “тінізацію”, гальмуючи мотивацію до трудової діяльності в легальному секторі економіки. 

 Отже, нагальним завданням сьогодення є формування нової ефективної політики держави у сфері оплати 
праці. Для цього перш за все необхідно здійснити перехід від моделі дешевої до високооплачуваної 
конкурентоспроможної національної робочої сили, яка забезпечить мотивацію працівників до високоефективної 
праці та підвищення рівня доходів населення. 

 
1. Конституція України - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua;  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
Становлення територіальних громад сьогодні в Україні характеризується високим ступенем інтенсивності та 

якісно новими умовами, що насамперед пов’язано із проведенням реформи децентралізації, та зокрема, об’єднанням 
територіальних громад. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», прийнятим ВРУ ще у 1997 
році,  територіальна громада - це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є 
самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що 
мають єдиний адміністративний центр [1]. 

У квітні 2014 року, за ініціативи тодішнього Віце-прем'єр-міністра - Міністра регіонального розвитку України 
Володимира Гройсмана, уряд схвалив основний документ - це Концепцію реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади. Після цього був затверджений План заходів щодо її реалізації, які дали старт 
реформі. 

Із прийняттям ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [2] означає те, що при створені 
фінансово спроможних ОТГ відбувається самостійне вирішення питання місцевого значення в інтересах їх жителів, а 
саме: забезпечення високого рівня освіти, охорони здоров’я, соціального захисту розвитку культури. Децентралізація 
уряду спрямована на делегування повноважень, зокрема політичних, адміністративних та фінансових підрозділам 
середнього та нижчих рівнів державної ієрархії. 

Для забезпечення ефективності для розвитку інфраструктури ОТГ у Львівській області  при використанні 
державних коштів і субвенцій необхідно дотримуватися наступних принципів: кошти мають бути використані 
найбільш раціонально; фінансові дотації повинні мати довготривалі позитивні наслідки, використанні коштів 
повинно бути відкритим та витрачатись на основі відкритих тендерів, що забезпечить здорову конкуренцію серед 
розроблених проектів. 

Станом на 10.08.2018 року в Україні налічується 803 об’єднаних територіальних громад. Зокрема у Львівській 
області 37, їх загальна площа  складає 4103,453 км2. Згідно  з проектом Перспективного плану, затвердженим 
Кабінетом Міністрів формування територій громад Львівської області 8 громад повинні об’єднатися в 2 ОТГ – це 
Зимноводівська та Лопатинська об’єднані територіальні громади, дата голосування 28 жовтня (дата виборів 
орієнтовна, відповідно до постанови ЦВК). У 2017 році 51 рада була сформована у 13 громад (таблиця). 

 
Об’єднані територіальні громади, сформовані у Львівській області станом на 1 січня 2018 року 

Назва ОТГ 
Кількість 

населенихпунктів, що увійшли до 
ОТГ 

Площа 
територій 
ОТГ, кв. км. 

Чисельність населення ОТГ, 
осіб 

Великолюбінська ОТГ 3 132,5 9626 
Великомостівська ОТГ 4 249,5 13723 

Волицька ОТГ 2 30,1 2292 
Воютицька ОТГ 3 16,8 7696 

Кам’янка-Бузька ОТГ 5 260,0 18053 
Магерівська ОТГ 5 80,2 7047 
Мурованська ОТГ 3 42,4 9332 
Підберізцівська ОТГ 4 84,0 5559 
Розвадівська ОТГ 4 69,2 9810 
Рудківська ОТГ 5 127,1 13507 
Славська ОТГ 4 252,4 8565 

Солонківська ОТГ 4 93,0 10513 
Щирецька ОТГ 5 113,7 11605 

*Сформовано автором на основі [3] 
 
Як бачимо з таблиці 1, сільські та міські ради у 2017 році активно почали формуватися у громади, 

порівняноіз 2016 роком їхбулолише 7.  Перевагами об’єднання у територіальні громади можна виділити такі: 
1. ОТГ матиме реальні повноваження та значні  власні фінансові активи; 
2. Бюджет ОТГ в рази буде більшим, аніж сукупні бюджети сільських та міських рад, які входять в 

об’єднання; 
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3. Із створенням ОТГ влада буде брати на себе управління освітою, медициною, культурою, а це для 
населення хороші можливості покращити соціальний, економічний та духовний розвиток.  

Отже, об’єднання територіальних громад є запорукою переходу місцевого самоврядування на якісно 
новий рівень. Адже децентралізація сьогодні – це шанс для створення комфортного середовища для життя 
населення та можливість для громад планувати власний розвиток. Для України спроможні ОТГ - це розвиток 
економіки, можливість зупинити міграцію та побудувати  нову країну. 

 
1.Закон України «Про місцеве самоврядування» від 10.06.2018, підстава 2189-VIII.- Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.  
2.Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». – Відомості Верховної Ради 

(ВВР). – 2015. – №13. – С.91. -Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19. 
3. Офіційний сайт Децентралізаційної реформи влади в Україні. - Режим доступу: 

http://decentralization.gov.ua  
 
 

Хоркава Н.Б. 
гр. ФБСС-11, Інститут економіки і менеджменту 

Науковий керівник – к.е.н., ст.викладач кафедри фінансів Синютка Н.Б. 
 

ПРАКТИКА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТОРГІВЛІ  
МІЖ КРАЇНАМИ-ЧЛЕНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

  
Торгівля є однією з основних галузей господарства кожної країни. Вона пов’язана з обігом товарів, 

послуг, робіт, цінностей, грошей тощо. Торгівельні операції пов’язані з купівлею-продажем певних 
матеріальних чи нематеріальних об’єктів, і зазвичай, опосередковані процесом оподаткування, а саме податком 
на додану вартість. 

В загальному, процес оподаткування ПДВ умовно можна поділити на 2 види: домашні (локальні) 
покупки-продажі, які здійснюються в межах однієї країни, та зовнішня торгівля – імпортні та експортні 
операції, пов’язані з купівлею-продажем з-за кордону. 

За принципами оподаткування суб’єкт, який здійснює господарську операцію у межах країни, пов’язану із 
виробництвом та реалізацією товарів, наданням послуг тощо, має обов’язок сплатити податок на додану вартість на 
користь держави на місячній основі. Сума податку визначається як різниця між податковим зобов’язанням та 
податковим кредитом. Податковим зобов’язанням прийнято вважати загальну суму ПДВ, одержану (нараховану) 
платником податку в звітному (податковому) періоді, тобто частка ПДВ від отриманих доходів від реалізації. 
Податковим кредитом вважається сума, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов’язання звітного 
(податкового) періоду, - частина ПДВ, яка була сплачена у момент купівлі певного виду товару чи послуги. У 
частині експорту переважна більшість країн здійснюють оподаткування за ставкою 0%. Щодо імпорту, то після 
подання митної декларації у суб’єкта господарювання виникає податкове зобов’язання зі сплати ПДВ. В Україні, 
які і в більшості країн, після того, як податкове зобов'язання буде сплачене, господарська одиниця має право на 
податковий кредит, який буде включений у податкову декларацію [1]. 

Звертаючись до практики оподаткування податком на додану вартість у країнах-членах Європейського 
Союзу, то у цьому процесі, окрім локальної та зовнішньої торгівлі, з'являється третій вид – торгівля між 
країнами-членами ЄС. 

Такий вид торгівлі має свої особливості. Фактично, для країни-члена ЄС в торговельних операціях 
перетин кордону вважається зовнішньою торгівлею – здійснюються експортно-імпортні операції. Водночас, 
Європейський Союз – це економічний та політичний союз незалежних держав-членів, що розташовані в Європі. 
На основі цього було впроваджено ЄС-директиву щодо процесу сплати та відшкодування податку на додану 
вартість суб’єкта господарювання однієї країни-члена ЄС із господарською одиницею іншої країни-члена [2]. 

Згідно цієї директиви при здійсненні експортних операцій платник ПДВ однієї країни-члена Європейсь-
кого Союзу передає своє зобов’язання по сплаті податку на платника ПДВ іншої країни-члена за ставкою, 
встановленою у країні-покупця. Таким чином, продавець фактично здійснює експортну операцію, ставка якої 
0%. Для покупця імпортна операція виглядатиме наступним чином: після оформлення митної декларації у 
нього одночасно виникає податкове зобов’язання сплатити ПДВ і податковий кредит щодо його 
відшкодування, нарахованого на суму вартості товарів, послуг чи робіт (базу оподаткування) за ставкою, 
встановленою у країні на момент здійснення торгівельної операції. Тобто, фактично покупцем оплачується 
загальна сума покупки без врахування ПДВ (0%,) але при облікуванні такого імпорту вказується як сума 
податкового зобов’язання, так і сума податкового кредиту з протилежним знаком. Такий вид операції має назву 
EU acquisition (еквізишин) або reverse charge (взаємозалік) [3]. 

Для прикладу, якщо ставка ПДВ у країні «А» члені ЄС 25% і вона продає свій товар країні «Б» члену ЄС, 
в якої ставка ПДВ 21% на суму 100 тис. євро, то для неї така операція буде виглядати як продаж на 100 тис. 
євро. та отримання коштів на суму 100 тис. євро. Для країни «Б» вигляд буде наступний: отримання товару на 
суму 100 тис. євро, сплата вартості товару на суму 100 тис. євро, відображення податкового зобов’язання на 
суму 21 тис. євро, відображення податкового кредиту на суму 21 тис. євро. 
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Зауважимо, що у випадку торгівлі товарами цей процес є більш комплексним. Для цілей обліку та 
контролю у 1993 році було запроваджено статистичну систему звітності Інтрастат. В її основі лежить 
отримання і нагромадження статистичної інформації імпортно-експортних операцій певного періоду за 
товарними кодами із зазначенням їхньої вартості, кількості і ваги, країни-партнера та виду (безпосередній 
продаж-купівля чи повернення товару). Для деяких країн-членів ЄС може вимагатися подання більш 
розширеної інформації. Статистичний звіт Інтрастат подається в органи статистики,  фіскальну службу або 
Центральному Банку в залежності від країни, терміни його подання можуть відрізнятися також [3]. 

Інформація такого типу є важливою і необхідною для ведення бізнесу в країні. Для органів державної 
влади вона є джерелом оцінки розвитку господарства на основі якої планується  економічна політика. Також, 
задекларовані операції торгівлі між країнами-членами ЄС беруться до уваги при формуванні національних 
рахунків та розрахунку Валового національного продукту [5]. 

Отже, практика оподаткування податком на додану вартість у країнах-членах Європейського Союзу має 
певні особловості. Спрощена система торгівлі та фактичне звільнення від нарахування і сплати ПДВ дозволяє 
розширювати свою діяльність суб’єктам господарювання. Водночас, це не звільняє їх від перерахунку податку 
та відображення його у своїй податковій декларації. 
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АКЦИЗНЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ  
 

Забезпечення розвитку галузей і регіонів, та ефективність реалізації економічної політики прямо 
залежить від здійснюваних державних заходів, які напрямлені на побудову податкової системи. Відповідно 
до засад реформування податкової системи основними напрямами реалізації реформ є забезпечення не тільки 
економічної, але й соціальної та екологічної ефективності. 

Значна кількість неякісних підакцизних товарів на вітчизняному ринку свідчить про недостатній рівень 
державного податкового регулювання. Зокрема, основними недоліками державного механізму справляння 
акцизного податку є нестабільність його ставок, недостатній рівень захисту від підробок акцизних марок, 
недостатній рівень кваліфікації працівників державних фіскальних органів, які мають контролювати обіг та 
виробництво підакцизних товарів. 

Отже, акцизний податок  завжди був і залишається вагомим джерелом надходжень податків до 
державного бюджету та важелем регулювання обігу підакцизних товарів в Україні [1]. 

 

 
Рис. 1. Надходження від акцизного податку у період з 2009 по 2017 роки включно. 

  
Збільшення надходжень до державного бюджету у період з 2014 по 2017 роки спричинило зростання 

ставок на підакцизні товари. Це демонструє наявність тенденції до щорічного зростання мобілізованих сум 
акцизного податку.  Але не дивлячись на збільшення надходжень від акцизного податку до бюджету, держава 
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все одно втрачає мільярди гривень. Тому що, в умовах нестабільного податкового законодавства та економічної 
ситуації, спостерігається падіння купівельної спроможності населення, що в свою чергу призводить до 
скорочення легального виробництва підакцизних товарів і збільшення рівня тіньового ринку [2].    

 

 
Рис. 2. Ставки акцизного податку на спирт та тютюнові вироби. 

 
Тому, механізм регулювання акцизного податку має ряд недоліків повя’заних зі зростанням фіскальних 

властивостей цієї податкової форми та зменшенням її регулюючого впливу на виробництво і обіг підакцизних 
товарів. Отже,  порядок акцизного оподаткування потребує вдосконалення, а саме: потрібно скоротити тіньовий 
обіг підакцизних товарів, забезпечити стабільність ставок протягом декількох років, а не змінювати їх декілька 
разів на рік, підвищити рівень відповідальності працівників митних органів. Це дозволить створити прозору та 
стабільну систему оподаткування підакцизних товарів, що сприятиме створенню конкурентного середовища та 
збільшення обсягів надходжень податків до бюджету. 
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Секція 2 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ОФШОРНИХ ЗОН, ЯК СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 
 

На сучасному етапі розвитку світової економіки, суть якої полягає у зростанні економічної залежності між 
окремими країнами, значне місце посідає офшорна фінансова діяльність. 

Особливо офшори є  привабливі для підприємців, тому що дозволяють їм або взагалі не сплачувати податки, 
або сплачувати їх за зниженою ставкою.  Зазвичай офшорами є країни, які тільки розвиваються і їм необхідні 
ресурси для поповнення національного бюджету. З одного боку, вони не перешкоджають їхній внутрішній 
економіці, оскільки підприємства  не ведуть бізнес на їхній території, а з іншого –  є постійним джерелом доходу, 
тому що сплачують, як мінімум, установлені мита. 

Багато країн для залучення іноземних інвестицій створюють різні пільги для іноземних інвесторів. Наприклад, 
для них діє спрощений і прискорений процес реєстрації, у ході якого сплачується певна сума збору в бюджет країни. 
Нерезидентам установлюють знижені ставки зі сплати податку з прибутку та прибуткового податку з фізичних осіб, 
також вони звільняються від державного валютного контролю, тому можуть бути впевнені в конфіденційності своєї 
діяльності, що реалізується веденням закритих реєстрів акціонерів і директорів та відсутністю необхідності в 
здаванні фінансової звітності.[1] 

Що стосується України, то за даними міжнародного звіту Doing Business 2017 вона суттєво покращила свої 
позиції серед 189 країн щодо умов та легкості ведення бізнесу: якщо у 2011 – 2013 рр. країна знаходилась на 149 – 
152 місцях, то у 2017 р. посідає 80 місце. Проте за даними Державної служби статистики України, кількість суб’єктів 
підприємницької діяльності у нашій країні постійно скорочується.[2] Проблем тут декілька: недостатній рівень 
конкурентоспроможності продукції, скорочення ринків збуту, зниження платоспроможності потенційних покупців, а 
також високе податкове навантаження.  

Слід зазначити, що серед держав – інвесторів в українську економіку немає «чисто офшорних» юрисдикцій. 
Проте у багатьох країнах допускається у визначених законом ситуаціях пільговий податковий і фінансовий режим 
для офшорних підприємств, зареєстрованих нерезидентами. В останні декілька років Кіпр займає перше місце за 
обсягом вкладеного в українську економіку капіталу (див. табл. 1, рис.1). 

Як ми бачимо з табл.1 спостерігається різка тенденція до скорочення іноземних інвестицій протягом останніх 
років. Економічна та політична нестабільність, швидко змінюване законодавство, недовіра до влади, а також 
недостатньо розвинена інфраструктура фінансового ринку роблять Україну невигідною для ведення бізнесу та 
залучення інвестицій. Внаслідок цього інвестори віддають перевагу розміщувати кошти в інших країнах, де є більш 
сприятливе середовище. 

Таблиця 1  
Прямі іноземні інвестиції в Україну у 2015–2017 рр. (млн дол. США) [2] 

Країни 
Прямі іноземні інвестиції в Україну, млн дол. США 
2015р. 2016р. 2017р. 

Кіпр 12187,6 427,7 506 
Росія 2962,8 1667 395,9 
Нідерланди 5702,0 255 262,5 
Велика Британія 1948,7 403,9 211,7 
Німеччина 5460,4 - 119,3 

 

 
Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в Україну у 2017р.[2] 
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Наша країна, за даними Світового банку, за 1990–2013 рр. увійшла в п’ятірку економік світу, котрі 
пережили найбільший інвестиційний спад (-73,6 %). За результатами 1990–2014 рр. Україна очолила світовий 
рейтинг інвестиційного виснаження.[3] Це говорить про, те що необхідно шукати шляхи підвищення 
інвестиційної привабливості України. Для цього можна скористатися досвідом розвинутих держав, або тих що 
розвиваються. У цьому плані слід звернути увагу на досвід Китаю, капітал у якому щорічно зростає. Також 
необхідно покращити інфраструктуру фінансового рину та податкову систему в  країні. Загалом необхідно 
створити нормальне економічне та політичне середовище в країні , для того щоб інвестори були зацікавлені 
вкладати свій капітал у її розвиток. 

 
1. Інвестиційні офшори: навч. посіб. / М. І. Карлін, О. А. Івашко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 292 с.;  
2.  Державна служба статистики України. Офіційний сайт: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua; 3. World Bank: World Development Indicators [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.worldbank.org/en/about/unit/unit-dec. 
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DEPRECIATION POLICY AS INTEGRAL PART OF THE INVESTMENT POLICY OF THE COMPANY  
 

Fixed assets of an enterprise is one of the defining factors of its success. Their initial progressivity and the 
degree of physical and mental deterioration largely determine the competition ability of any enterprise. 

Leading economists: V. V. Aleksandrov, A. V. Cherep, T.M. Starytsky, O. M.  Zborovska, M. S. Gerasimchuk, 
I. I. Lukinov have actively explored the problem of depreciation policy, its role in the management of the enterprise and 
use as a means of activization of investment processes. 

For a long time in our country depreciation policy was viewed as an integral part of scientific and technical 
policy of the State, when the depreciation was withdrawn to a centralized fund to finance socio-economic projects, 
which are established by the State.  

Analysis of foreign experience showed that Ukrainian depreciation system is significantly different from the 
depreciation systems of developed countries in which scientist quite often to stimulate implementation of the newest 
tools, technologies equate fixed assets (equipment) to working capital, and the cost of their purchase equate to 
production costs for one year. The generalized result of the ineffectiveness of depreciation policy is the low percentage 
of depreciation in the structure of GDP.  

In connection with the transformation on the essence of depreciation, adding it investment focus arises the need 
to consider depreciation policy in relationship with investment policy, which includes the functions of mobilization, 
redistribution and the effective use of financial resources, the determination of the structure and sources of funding.  

As for the depreciation of fixed assets, as part of the formation of the financial resources of the enterprise it can 
be characterized as below:  

1) depreciation of fixed assets is quite a long process of transferring part of the cost of fixed assets on production 
costs; 

2) depreciation is often one of the largest spending in the budget. 
3) the amount of depreciation reduces the tax liability of business entities; 
4) investment nature of depreciation-as a result of the fact that depreciation is not a cash expenditures and the 

funds do not go beyond the enterprise, the entity is able to use these funds. 
Depreciation deductions in the world is recognized as the main source of financing industrial investments and 

are 60-70% of investments in fixed capital. In the West European and American companies depreciation deductions 
represent 40% of the total amount of current and capital expenditure. 

The funds received from depreciation deductions should be directed at the renewal of fixed assets that have been 
eliminated due to deterioration of technical condition and moral aging. It is the depreciation deduction that forms the 
basis of the formation of own sources of investment for enterprises, because unlike the profit, they are not subject to 
sharp fluctuations under the influence of market factors.  

The legality of considering depreciation as an investment source of an enterprise is also grounded in the fact that 
the total depreciation charges for the entire life of long-term assets do not always equal their original value. 

The relationship of the depreciation policy of the investment policy should be in the choice of sources of 
financing investment. The main problem, which is facing potential investors, is the choice of the optimal sources of 
financing for realization of investment activity. The most common source is their own money (depreciation deductions 
and net income that remains at the disposal of the enterprise), but quite often the choice is made in favour of the debt 
(loans to banks and credit institutions, leasing) to ensure the investment process, without sufficient study of the 
effectiveness of their use. 

The level of the availability of depreciation deductions for investment activity can be characterized as high, since 
depreciation deductions are always available to enterprises or organizations, even if their activities are not profitable or 
unprofitable. 
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Conclusion,   the study of the theory and practice of forming depreciation policy by enterprises showed that it 
needs to be improved in order to solve the problem of investing in technical development of enterprises at the expense 
of its own sources of financing and the creation of depreciation funds.  Additional concomitant expenses do not 
accompany use of depreciation resources, for their use there is no need to pay. Thus, depreciation is the most 
appropriate source of financing investments, which corresponds to the economic nature of property embodied in the 
capital category. When investing at the expense of external sources, funds will be required in the amount that exceeds 
this value on the value of appraisal of the investor's economic interest. The only drawback of using depreciation 
deductions is their limited volume. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ:  
ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
На сьогоднішній день однією із суперечливих новацій залишається поняття криптовалюти, адже в 

Україні немає будь-якої нормативно-правової бази, яка змогла б юридично обґрунтувати регулювання 
віртуальних валют. Проте відсутність правового статусу криптовалюти не забороняє її використання, звідси і 
випливає певний дисбаланс – економічні нововведення випереджають розвиток законодавства, що, певною 
мірою, збільшує ймовірність настання непередбачуваних фінансових ризиків. Отже, в умовах даної 
невизначеності, проблема регулювання віртуальних грошей набирає особливої актуальності. Перш ніж перейти 
до проблеми регулювання, буде доцільно навести переваги і недоліки використання криптовалют. Оскільки 
серед чисельних видів криптовалют найбільш розповсюдженою є  Bitcoin, то на його прикладі наведено 
переваги та недоліки віртуальних грошей [1]: 

 
Таблиця 1  

Переваги та недоліки використання криптовалюти 
 

№ Переваги Недоліки 

1 Висока система захисту –  криптовалюту не можна 
підробити завдяки системі захисту блокчейн. 

Технічна складність використання –працювати з 
валютами можна лише там, де їх приймають та є для 
цього технічна можливість. 

2 
Децентралізація – відсутність емісійного центру впливає на 
те, що  валютний курс не може бути ніким продиктований і 
встановлюється відповідно до умов попиту і пропозиції. 

Ненадійний об’єкт для інвестування через великі і раптові 
коливання курсу. 

3 
Прозорість – всі операції з електронною готівкою 
зберігаються в базі безстроково, а  тому кожний користувач 
мережі має можливість перевірити баланс криптогаманця. 

Нові можливості й інструменти для ухилення від податків 
та нові схеми відмивання грошей. 

4 

Швидкість та зручність – відкрити рахунок в банку набагато 
складніше, ніж електронний гаманець. При цьому, 
швидкість операцій, що здійснюються з криптовалютою 
набагато вища, а комісія – менша. 

Неможливість зупинки або скасування транзакцій. 

5 За допомогою BTC відбувається купівля-продаж товарів, 
послуг, здійснюється виплата дивідендів. 

Високі ризики волатильності, що перетворюють Bitcoin у 
вкрай нестійкий з економічної точки зору актив. 

 
На даний час за даними Сoinmarketcap у світі існує 1633 види криптовалют, проте немає сформованого 

уніфікованого підходу до їх правового статуту. У багатьох країнах офіційно дозволяється проводити операції з 
Bitсoin. У більшості випадків криптовалюти являють собою інвестиційні активи, що підлягають оподаткуванню. 
Наприклад, в США Bictoin представляє собою конвертовану децентралізовану віртуальну валюту, а в європейських 
країнах –  це засіб обміну або цифрове відображення вартості валютних курсів, а обмін Bictoin на традиційні валюти 
не оподатковується податком на додану вартість. Поряд з цим в  Китаї Bictoin вважається товаром, а не валютою, і 
його продаж обкладається ПДВ. Отже, даними прикладами підтверджується, що у світі відсутнє єдине трактування 
криптовалют та не визначені умови здійснення операцій з ними [2].   
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Щодо статусу криптовалют в Україні, то у заяві фінансових регуляторів від 30.11.2017 р. зазначається, що 
поняття «криптовалюта» не підлягає регулюванню і не може бути визнане електронними грішми, валютою або 
законним платіжним засобом [3]. Тому першочерговим завданням, яке стоїть перед фінансовими регуляторами в 
Україні, є встановлення правового статусу криптовалюти, тим самим захистивши права споживачів, протидіяти 
новим схемам відмивання коштів та ввести механізм оподаткування доходів, отриманих від операцій із 
криптовалютою. Але з іншої сторони необхідно зазначити, що занадто жорстке регулювання не повинно суперечити 
розвитку сучасних інновацій у фінансовому секторі, а також не повинно викликати відтік капіталів, спеціалістів або 
бізнесу поза межі України.  

Законопроект № 7138 «Про оборот криптовалюти в Україні» вважається першою спробою законодавчо 
врегулювати питання щодо використання криптовалюти [4]. У проекті закону вказується, що державне управління у 
сфері обігу криптовалюти повинно здійснюватись Національним Банком України, але держава не несе жодних 
зобов’язань, а також не відшкодовує вартість криптовалюти у випадку її знецінювання або втрати з будь-яких інших 
причин.  

Отже, як висновок можна зазначити, що основне покликання криптовалюти – це модернізація та 
полегшення здійснення операцій у платіжній системі, проте поруч з цим віртуальна валюта являє собою досить 
спірне питання щодо своєї законності. Постійне зростання обсягів операцій з криптовалютами вимагає 
негайних правових рішень з боку фінансових регуляторів, які допоможуть досягнути баланс між захистом 
фінансових ринків та забезпечення умов для їх подальшого розвитку через такі IT-технології як криптовалюта. 
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ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ ПРОСУВАННЯ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ ТА ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

 
Cьогодні актуальною проблемою залишається висока конкуренція між страховиками в Україні, адже кожен з 

них продає аналогічний продукт – страхову послугу. Як показує світовий досвід, запорукою вирішення даної 
проблеми є інноваційна активність учасників страхового ринку, оскільки вона сприяє появі нових видів страхових 
послуг, прогресивних методів та каналів їх продажу. Сучасний ринок постійно розвивається та впроваджує нові 
технології, тому для підтримання належного рівня платоспроможності, страхові компанії повинні розширювати 
асортимент своїх послуг, безпосередньо спираючись на сучасні тенденції розвитку інноваційно-інформаційних 
технологій [1]. 

Для того, щоб залучити багато страхувальників, постачальники страхових послуг повинні формувати 
ефективну бонусну політику, яка є системою заохочення страхувальників, що передбачає собою отримання 
бонусних та комісійних винагород. 

У межах постійної ринкової конкуренції кожній страховій компанії необхідно впроваджувати свою 
програму лояльності для постійних клієнтів, наприклад, запровадивши випуск бонусних карток. Тісно 
співпрацюючи з банківськими установами, страхові компанії мають можливість випускати свої бонусні картки. 
Така картка надає право страхувальнику отримувати компенсацію за укладання договору страхування.  

Дещо новим і незвичним для України маркетинговим інструментом для просування страхових послуг є 
кешбек, тобто повернення певної суми в якості винагороди за здійснену оплату товарів чи послуг безготівковим 
шляхом. Також це різновид бонусної програми, яку пропонує фінансова установа своїм клієнтам з метою 
стимулювання користування її  продуктами. Компенсація коштів може відбуватись як в грошовому, так і у 
безготівковому виразі, бонусами та, навіть, у вигляді поповнення рахунку мобільного телефону [2]. 

В Україні така послуга використовується у банківських картках, інтернет-торгівлі та навіть гральному 
бізнесі. Наприклад, «Альфа-Банк» пропонує своїм клієнтам преміальну кредитну картку із максимальним 
кешбеком до 5 %. Проте, на сьогоднішній день, значна частина страхових компаній в Україні не користуються 
кешбеком, як інструментом для просування страхових послуг страхувальникам, чи елементом бонусної 
політики страховика. Як варіант, кешбек страхувальникам можна запропонувати нараховувати через час, 
визначений умовами договору у вигляді відсотку від сплаченого страхувальником страхового платежу.  

Можна виділити основні переваги від впровадження інновацій у страхову діяльність: 
1) для страхувальників: економія часу; зручність надання послуг через онлайн сервіси; економія своїх 

коштів через повернення визначеної договором частити коштів від сплачених страхових платежів; надання 
послуг клієнтам в тих масштабах та через ті канали, які найбільш бажані страхувальникам; 
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2)  для страхової компанії: значне розширення клієнтської бази; збільшення мобільності страхової компанії 
завдяки мобільним додаткам; прискорення бізнес процесів (андерайтингу, врегулювання збитків); повна 
автоматизація всього процесу врегулювання страхового випадку, що слугує зниженням витрат на страхування 
близько 50%. Це пояснюється тим, що зменшуються витрати на урегулювання страхових випадків з боку страховика 
і значно зменшуються витрати на просування, а, отже, зменшується собівартість страхового продукту [3]. 

Проте поруч із перевагами існують певні недоліки інноваційних каналів просування страхових продуктів: 
збільшення частини неопераційних витрат на підтримку та розвиток ІТ-інфраструктури для страховика; ймовірність 
хакерських атак. Проте найвагомішим є соціальний аспект – через автоматизацію процесу страхування зменшиться 
кількість працівників страховика, що вплине на підвищення рівня безробіття в державі. 

Отже, інновації та нові канали просування страхових послуг мають як свої переваги, так і недоліки, 
однак являються ключовою конкурентною перевагою компанії на ринку. Страховикам необхідно знати потреби 
клієнтів, використовувати різноманітні бонусні програми, а також пропонувати нові нестандартні послуги, які 
будуть відрізнятися від послуг конкурентів, зміцнюючи позицію страхової компанії на ринку. 
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ПРОБЛЕМИ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 
Страховий ринок - це частина фінансового ринку, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий 

захист, формуються попит і пропозиція на нього. Головною функцією страхового ринку є акумуляція та 
розподіл страхового фонду з метою страхового захисту суспільства [1]. Тому актуальність діяльності і розвитку 
страхування в Україні є важливим аспектом  в сучасних умовах. 

Сьогодні страховий ринок України розвивається та інтегрується у світовий ринок. Порівняно з 
європейськими країнами в Україні страхові послуги мають менший попит, що зумовлене як низькою довірою 
до страховиків так і низьким  рівнем обізнаності у сфері страхування [2]. 

Загальна кількість страхових компаній станом на 30.06.2018 становила 291, у тому числі СК "life"1 – 31 
компанія, СК "non-life" – 260 компаній, (станом на 30.06.2017 – 300 компаній, у тому числі СК "life" – 36 
компаній, СК "non-life" – 264 компанії) [3]. 

Вагомого значення у визначенні стабільності страхового ринку набуває рівень капіталізації страховиків, 
тобто обсяг власних коштів і страхових резервів, тощо (табл. 1) [2]. 

Хоча кількісні показники мають тенденцію до зростання, все ж функціональні й інституційні характе-
ристики страхового ринку України в цілому не відповідають реальним потребам економіки та прагненням 
світових страхових ринків [2]. 

Водночас стримують розвиток страхового ринку низка наступних проблем, які необхідно вирішити для 
конкурентоспроможного функціонування: 

 – несприятлива політична та економічна ситуація в країні; 
 – недосконала нормативно-правова база; 
 – відсутність довіри населення до страхових компаній та низький рівень володіння інформацією про 

стан і можливості страхового ринку; 
 – низький рівень забезпеченості страхових вкладень; 
 – низький рівень капіталізації страховиків;  
– знецінення національної валюти; 
 – неможливість здійснення довгострокових видів страхування, тощо [2]. 
Таким чином, задля подолання зазначених проблем та ефективного функціонування страхового ринку 

Україні варто вжити такі заходи: 
 – застосування новітніх технологій та впровадження інновацій у страховій діяльності;  
– вдосконалення законодавчої бази;  
– впровадження міжнародних стандартів ведення страхової діяльності; 
 – визначення надійної та ефективної стратегії розвитку страхового ринку України; 
– проведення просвітницьких заходів населення з метою популяризації страхових послуг [2].  
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Таблиця 1 
Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка 

   Темпи приросту 

 І півріччя 2017 І півріччя 2018 
І півріччя 2018/  І півріччя 

2017 
млн. грн. % 

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. одиниць 

Кількість договорів, крім договорів з обов’язкового 
страхування від нещасних випадків на транспорті, у тому 
числі:  35 847,8 38 956,5 - 8,7 
- зі страхувальниками – фізичними особами  33 839,9 36 611,5 - 8,2 
Кількість договорів з обов’язкового особистого 
страхування від нещасних випадків на транспорті  54 147,6 65 498,5 - 12,8 

Страхова діяльність, млн. грн. 
Валові страхові премії 21 222,8 23 425,3 2 202,5 10,4 
Валові страхові виплати  4 783,9 6 070,2 1 286,3 26,9 
Рівень валових виплат, %  22,5 25,9 - - 
Рівень чистих виплат, %  34,2 35,0 - - 

Страхові резерви, млн. грн. 
Обсяг сформованих страхових резервів  20 778,1 23 977,0 3 198,9 15,4 
- резерви зі страхування життя   7 797,5 8 487,5 690,0 8,8 
- технічні резерви  12 980,6 15 489,5 2 508,9 19,3 

Активи страховиків та статутний капітал, млн. грн. 
Загальні активи страховиків (згідно з формою 1 (П(С)БО 
2))  55 173,3 57 229,9 2 056,6 3,7 
Активи, визначені ст. 31 Закону України «Про страхування» 
для представлення коштів страхових резервів  33 787,1 36 231,2 2 444,1 7,2 
Обсяг сплачених статутних капіталів  12 758,4 12 471,7 -286,7 -2,2 

*Джерело: [3]. 
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ТРАНСФОРМАЦІЇ У НАГЛЯДІ  
ТА РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 

 
Національний банк закликає український парламент підтримати проекти Законів України № 2413-а «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного 
регулювання  ринків фінансових послуг» та № 2414-а «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» [1,2]. Верховна Рада 
прийняла в першому читанні законопроект про ліквідацію Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) і передачу її функцій Національного банку 
України (НБУ) та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). 

До повноважень НБУ пропонується віднести державне регулювання страхової діяльності, системи 
кредитної кооперації та всіх видів небанківських фінансових послуг, не пов'язаних з ринками цінних паперів і 
похідних, фондовим ринком та системою накопичувального та недержавного пенсійного забезпечення [3]. 
Національний банк вже зараз чітко визначив для себе, що не всі фінансові установи вимагають однакового 
підходу до регулювання.  Правління Нацбанку структуру нагляду за небанківським фінансовим ринком ще не 
затверджувало. Попередньо вона може виглядати наступним чином: функції нагляду за страховими і 
кредитними установами будуть зосереджені в одному або декількох окремих департаментах. Що стосується 
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ломбардів, виникає дискусія. На небанківські установи, які не несуть ризику кредитора, не поширюватимуться 
жорсткі пруденційні вимоги, зокрема, щодо нормативів. Швидше за все, буде створено департамент з нагляду 
за небанківськими фінансовими установами. Можливо, окремо департамент з нагляду за страховим сегментом, 
оскільки він вимагає особливої уваги. При цьому функції ліцензування, виїзних перевірок, методології та 
фінансового моніторингу, ймовірно, будуть рівномірно розподілені між існуючими підрозділами. 

Протягом року з моменту вступу закону в силу нічого не зміниться. Ще рік Нацкомфінпослуг продовжує 
працювати, і це робиться для того, щоб перехід був максимально плавним. На рівні закону закріпиться підхід, при 
якому та частина ринку, яка не несе ризики і не залучає кошти, повинна регулюватися гнучко і досить ліберально. На 
думку представників НБУ [4], фінансовій компанії, яка має ліцензії, капітал і велику клієнтську базу, ніщо не 
повинно заважати стати банком. Так само банк повинен при необхідності мати можливість трансформуватися у 
фінансову компанію без будь-яких додаткових умов, крім погашення зобов'язань перед вкладниками. 

Учасники небанківського фінансового ринку повинні будуть пройти так звану «чистку» [4], схожу на ту, що 
відбулась з банками, а саме: 

• перший тест: пошук учасників фінансового ринку, які потенційно можуть мати проблеми з власним 
капіталом  з урахуванням реальної оцінки активів і ризиків в залежності від типу компанії. 

• другий тест - це фінансовий моніторинг. Тут для деяких небанківських установ буде дещо простіше, оскільки 
вони не здійснюють розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Але можуть бути питання про неякісні активи, 
схеми з потенційного відмивання грошей, реальності тих чи інших операцій, наприклад, з перестрахування. 

• третій тест - це прозора структура власності. Тут не може бути ніяких компромісів. Повноцінне, 
адекватне розкриття структури власників - це одне з базових ліцензійних умов. 

На нашу думку, трансформації у нагляді та регулюванні діяльності небанківських фінансових установ 
підуть на користь вітчизняному фінансовому ринку. Одним із основних викликів для нормального 
функціонування фінансового ринку є повернення довіри фізичних і юридичних осіб до фінансових установ, у 
чому макрорегулятор буде мати перевагу. Банкам необхідно ставати більш технологічними і оптимізувати 
витрати, а небанківським установам, які претендують на надання широкого спектру фінансових послуг - бути 
готовим до виконання загальних вимог. 
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56124.    

2. Проект Закону України № 2414-а «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо консолідації функцій 
із державного регулювання ринків фінансових послуг» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56125.    

3. Рада має намір ліквідувати Нацкомфінпослуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://dt.ua/ECONOMICS/rada-maye-namir-likviduvati-ackomfinposlug-213095_.html.   

4. Інтерв'ю директора департаменту ліцензування НБУ О.Бевза [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://interfax.com.ua/news/interview/539382.html\. 

 
 

Гоменюк В.В. 
гр. ФК-42, Інститут економіки і менеджменту 

Науковий керівник –д.е.н., професор кафедри фінансів Шкварчук Л.О. 
 

ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ 
 
Існування тіньового сектору економіки властиве всім країнам, проте відрізняється масштабами прояву. 

До цього сектору відноситься вся економічна діяльність, яка не є офіційною.  
За розрахунками Мінекономрозвитку рівень тіньової економіки у І кварталі 2018 року склав 33% від 

офіційного ВВП, що на 4 в.п. менше за показник І кварталу 2017 року (рис.1) [2].  
 

 
Рис. 1. Інтегральний показник рівня тіньової економіки в Україні (у % від обсягу офіційного ВВП) 
 і темпи приросту/зниження рівня реального ВВП (у % до відповідного періоду попереднього року)  

Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку [2] 
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Тому детінізація економіки України є необхідною умовою забезпечення макроекономічної стабільності і 
підвищення рівня життя населення. 

Тенденція до зменшення рівня тіньового сегменту за підсумком І кварталу 2018 року збереглася у більшості 
основних агрегованих ВЕД – у переробній промисловості (на 9 в.п.), у добувній промисловості та у ВЕД “Операції з 
нерухомим майном” (на 7 в.п. у кожному з ВЕД), в оптовій та роздрібній торгівлі (на 5 в.п.), у будівництві (на 3 в.п.), 
у сільському, лісовому та рибному господарстві (на 1 в.п.). У решти основних агрегованих ВЕД спостерігалося 
збільшення рівня тіньової економіки: у ВЕД “Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська  
діяльність” – на 4 в.п.; у ВЕД “Фінансова та страхова діяльність” – на 5 відсоткових пунктів (див. рис. 2). 

Перелік найбільш тінізованих ВЕД очолює фінансова та страхова діяльність - 54% від обсягу ВДВ у ВЕД. 

 
Рис. 2. Рівень тіньової економіки за видами економічної діяльності, % від офіційного обсягу ВДВ відповідного ВЕД  

Джерело: розрахунки Мінекономрозвитку [2] 
 

Причини великих обсягів тіньової економіки в Україні представлено в табл.1. 
 

Таблиця 1 
Причини тіньової економіки в Україні* 

№ 
п.п. Причина Результат 

1 2 3 

1 
Низький рівень 
доходів 
громадян 

§ Неофіційне працевлаштування; 
§ зниження моральних та духовних якостей суспільства; 
§ можливість працедавців здійснювати недоплату фактично заробленої заробітної плати; 
§ асиметрія розподілу доходів. 

2 

Неефективність 
національної 
податкової 
системи 

§ Високий рівень податкового навантаження; 
§ нерівномірний розподіл податкового навантаження між підприємствами різних галузей 
виробництва; 
§ неефективність надання податкових пільг різним категоріям суб’єктів господарювання; 
§ звільнення певних товарів чи суб’єктів господарювання від оподаткування – нарощення 
обсягів тіньової економіки через зростання кількості ухилень від сплати податків 
підприємствами, які не мають цього звільнення. 

3 Корупційна 
діяльність 

§ Неповноцінне ринкове середовище; 
§ вади у діяльності юридично-правової влади; 
§ активізація правопорушень. 

4 
Низька ефектив-
ність державного 
регулювання  

§ Позабанківський грошовий обіг; 
§ недоліки бюджетного планування та механізмів контролю за використанням 
бюджетних котів; 
§ дезорганізація господарського управління державним майном. 

*Джерело: систематизовано автором 
 
Отже, національна економіка характеризується високим рівнем тіньової діяльності, що призводить до 

погіршення стану фінансової системи. Однак у державі вживаються ряд заходів до скорочення її обсягів. Але, 
необхідно зазначити, що процес детінізації економіки буде приносити наслідки лише у разі створення 
державою стабільних умов для економічної активності в легальній економіці завдяки поліпшенню 
інвестиційного та підприємницького клімату. 

 
1.Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://me.gov.ua.  
2. Офіційний сайт Державноїслужби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  
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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПАТ «ПРИВАТБАНК»  
У КОНТЕКСТІ ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
ПриватБанк є лідером вітчизняного банківського ринку. За даними дослідження GFK Ukraine у II кварталі 

2018 року з банком співпрацюють 53,4% українців – фізичних осіб старше 16 років. Вважають основним банком 
45,9% користувачів банківських послуг – фізичних осіб, що більше, ніж у наступних за цим двадцяти банках разом 
взятих. Серед корпоративних клієнтів у 2018 році цей показник для ПриватБанку становить: 

§ юридичні особи: 57,4% співпрацюють, а 37,8% вважають своїм основним банком; 
§ суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи (СПД ФО): 72,9% співпрацюють, 66,1% 

вважають своїм основним банком [4]. 
ПриватБанк є одним з найбільш інноваційних банків світу. Наприклад, понад десять років тому банк став 

одним із перших у світі, що почав використовувати одноразові SMS-паролі. До останніх інновацій, які 
отримали визнання по всьому світі, належать такі продукти, як платіжний міні-термінал, вхід в Інтернет-
банкінг через QR-код, онлайн-інкасація, а також десятки різноманітних мобільних додатків. 

Ключовою подією у розвитку Банку є його націоналізація, яка відбулась у грудні 2016 року [1]. Рішення 
про націоналізацію було прийняте з огляду на системну важливість Приватбанку. Якщо б такі проблеми були в 
іншому банку, то він, за процедурою, повинен бути визнаний неплатоспроможним і відправлений на ліквідацію. 
Також це вимагав Міжнародний валютний фонд як умову для продовження кредитування України. 

Головними причинами націоналізації ПриватБанку є: надмірна залежність від позичальників - юридичних 
осіб, зокрема, від афілійованих осіб; залежність від коштів фізичних осіб; залежність від рефінансування; 
незадовільні темпи рекапіталізації. 

Оцінюючи основні фінансові показники ПриватБанку (табл.1), слід відзначити, що протягом 2015 р. відносно 
2014 р. чистий прибуток зменшився на 532,915 млн. грн., а у 2016-2017 рр. існував збиток. Спостерігається негативна 
тенденція також власного капіталу і загальних активів, для яких кінець 2016 р. став переломним моментом. Тому з 
початком процесу націоналізації банк покращив свої позиції – збиток зменшився на 112962,925 млн. грн., а інші два 
показники зросли. Цей факт свідчить про позитивне реформування банку. 

 
Таблиця 1 

Основні фінансові показники ПриватБанку* 

Рік Власний капітал, млрд грн.  
(на кінець року) 

Загальні активи, млрд грн.  
(на кінець року) Чистий прибуток, млн грн. (за рік) 

2017 25,607 259,061 -22 965,913 
2016 12,664 220,017 -135 928,838 
2015 27,487 264,886 216,121 
2014 22,696 204,585 749,036 

*Джерело: за офіційними даними НБУ [2] 
 
У поточному періоді державі в особі НБУ вдалося приборкати панічні настрої на ринку та не допустити 

суттєвої девальвації гривні відносно іноземних валют внаслідок ажіотажного зняття вкладів та спрямування 
цих коштів на валютний ринок. Строкові вклади та поточні залишки, що у грудні 2016 р. знімались фізичними 
особами зі швидкістю до 2 млрд грн на добу, в основному не потрапили на валютний та споживчий ринки, а 
були розміщені в інших банках [5]. Помітного сплеску інфляції у грудні 2016 р. – січні 2017 р. внаслідок зняття 
готівки з рахунків ПАТ «Приватбанк» та гіпотетичного спрямування цих коштів на споживчий ринок (що 
зазвичай провокує інфляцію) також не відбулось.  

У середньостроковій перспективі зберігатимуться ризики для фінансовій стабільності України, 
пов’язаними з націоналізацією ПАТ «Приватбанк», основними з котрих є: можливе зростання інфляції та 
девальвація гривні внаслідок збільшення суми готівки в обігу; зростання видатків та дефіциту державного 
бюджету у випадку погіршення фінансового стану банку; претензійні дії щодо повернення коштів з боку 
іноземних власників євробондів банку, що були конвертовані в його акції; корупційні ризики [3]. 

Отже, проведена наприкінці 2016 р. націоналізація найбільшого в країні банку з приватним капіталом 
ставить питання про готовність України протистояти новим для неї загрозам і викликам у фінансовій сфері.  

 
1.Постанова КМУ "Деякі питання забезпечення стабільності фінансової системи" від 18 грудня 2016 р. 

№ 961.  
2. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua.  
3. Ризики націоналізації "Приватбанку" та основні напрями їх мінімізації [Електронний ресурс] /  

Д. М. Гладких. - Електрон. текстові дан. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний 
журнал. - 2017/2. - № 9. - С. 39-42.  

4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://privatbank.ua/about. 5. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Gladkikh-33880.pdf. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
Медичне страхування об'єднує всі види страхування, пов'язані з відшкодуванням витрат страхувальника 

у зв'язку із захворюванням і необхідністю лікування. Основною особливістю медичного страхування є його 
адресність, тобто фінансування медичних заходів не загалом, а спрямованих на конкретного жителя. Медичним 
страхуванням називають вид страхування особи, який гарантує отримання медичної допомоги та компенсацію 
витрат на медикаменти при виникненні проблем зі здоров’ям, які відповідають страховому випадку.[1] 

В Україні Указом Президента України ще від 14 листопада 2000 р. № 1223/2000 «Про проведення 
експерименту щодо впровадження обов'язкового соціального медичного страхування в м. Києві і Київській 
області» планувалося впровадження страхової медицини, яка ґрунтувалась б  на принципі обмеження доступу 
приватних страхових компаній до формування страхового фонду (принаймні на початковому етапі).[2] На меті 
було спочатку впровадити державне загальнообов'язкове медичне страхування, яке забезпечуватиме 
фінансування певного гарантованого рівня соціально-медичних потреб кожному громадянину, а згодом, врахо-
вуючи економічні можливості держави, її політику щодо охорони здоров'я, могла б іти мова про впровадження 
приватного медичного страхування. Однак,  це  викликало критику та обурення з боку страховиків та медиків. 
Тому питання, на той момент, було закрите. 

Проте, в Україні не перший рік намагають впровадити обов’язкове державне медичне страхування для 
населення. Адже, відповідне забезпечення населенням якісними медичними послугами та підтримка їх на 
високому сприяє розвитку медичного страхування.  

За допомогою системи страхової медицини вирішуються численні питання гарантованості доступності 
медичних послуг для широких верств населення, залучення додаткових ресурсів у сферу охорони здоров’я.  
Проте, на шляху до цього є ряд проблем.  

Першою проблемою є відсутність законодавчої бази, яка б чітко регулювала загальнообов’язкове 
державне соціальне медичне страхування, яке здійснюється комерційними страховими компаніями. 

Друга проблема полягає в різному баченні державними чиновниками, страховиками та медиками моделі 
на основі, якої діятиме обов’язкове державне медичне страхування, шляхи фінансування та його співіснування 
із обов’язковим та добровільним медичним страхуванням. Невідповідність існуючим потребам обсягів коштів, 
що спрямовуються на фінансування цієї галузі з офіційних джерел, призводить до розвитку корупції, розвитку 
тіньової економіки, оскільки змушує пацієнтів брати участь у фінансуванні закладів охорони здоров’я у 
непередбачений законами України спосіб. [3] Чинна система медичного забезпечення в Україні перебуває в 
глибокій організаційно-структурній і фінансовій кризі, що характеризується нерівномірним розподілом 
ресурсів у цій системі, низьким рівнем розвитку надання первинної медичної допомоги, низькою часткою 
видатків на охорону здоров’я по відношенню до ВВП.  

Тому проблема стабільності фінансування охорони здоров’я зокрема та пошуку нових фінансових джерел є 
актуальною на даний час і потребує негайного її вирішення. Для цього необхідне виконання певних умов: 

− прийняття законодавчих актів у сфері обов'язкового медичного страхування з чітким визначенням 
джерел фінансування  охорони здоров’я;  

− запровадження податкових пільг для страхових компаній, які здійснюють медичне страхування; 
− удосконалення системи страхування  на основі світового досвіду; 
− вдосконалення державного  регулювання надання якісних медичних послуг населенню; 
− забезпечення державного контролю за діяльністю страхових компаній, які здійснюють медичне 

страхування. 
 
1. Білик О. І. Переваги та недоліки введення обов’язкової форми медичного страхування в Україні / О. І. 

Білик, С. А. Качмарчик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та 
підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 767. - С. 270-276. [Електронний 
ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_767_40;  

2. Указ Президента України  «Про страхування» від 14.11.2000 р. № 1223/2000  [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1223/2000;  

3. Кондрад І.Ю. Проблеми запровадження та перспективи розвитку обов’язкового медичного страхування в 
Україні [Електронний ресурс] / І.Ю. Кондрад, О.Я. Городиловська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. −  
Вип. 19.3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/19_3/247_Kondrad_19_3.pdf. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ КРИПТОВАЛЮТИ НА ПРИКЛАДІ  BІTCOIN 
 

Швидкий розвиток електронної комерції та технологій відіграли свою роль у проникненні електронних 
грошей в українську економіку. Сьогодні існує достатньо інтернет-магазинів та інших суб'єктів 
господарювання, які так чи інакше пов'язані з технологіями та комунікаціями, крім готівкового й безготівкового 
розрахунків приймають оплату за товари та послуги в електронних грошах. 

Але від електронних грошей потрібно відрізняти криптовалюту. На відміну від електронних грошей, які 
обов'язково повинні мати прив'язку до певної національної валюти й емітента, "емісія" Bitcoin повністю 
децентралізована й базується на складних криптографічних розрахунках, здійснених на обчислювальному 
обладнанні користувачів Інтернет. За своєю суттю Bitcoin є математичним алгоритмом, а його вартість 
визначається вартістю витраченої електроенергії та співвідношенням попиту та пропозиції на інтернет-біржах, 
тобто довірою користувачів.[1] 

Жодного законодавчого регулювання криптовалют в Україні немає тобто Bitcoin не закріплений, як 
валюта не тільки в НБУ а й за жодним банком світу, в тому його переваги та недоліки. 

Отже перейдемо до переваг Bitcoin: 
1. Існує тенденція постійного зростання біткойна в ціні. 
2. Найпопулярніша валюта серед усіх криптовалют, сааме цей факт гарантує біткойну захист не тільки 

від краху, а й від сильного зниження в ціні. 
3. Біткойн є найбільш ліквідною валютою серед усіх інших видів криптовалют. 
4. Політична та фінансова нестабільність в багатьох країнах світу, може призвести до того, що звичайні 

для нас гроші стануть не надійними для зберігання, в той час коли біткойн залишиться найнадійнішим активом 
для заощадження грошей. 

5.  На сьогоднішній день уряд кожної держави намагаєтся обмежити готівковий грошовий обіг за для 
«прозорості» фінансових операцій. Що не завжди є позитивним явищем для власників фіатних грошей. На це є 
ряд причин: високі комісії на більшість фінансових операцій, в рідких випадках навіть негативний відсоток на 
депозити, обмеженні можливості переведення активів в готівку. В той час коли біткойн є вільним активом від 
надмірного контролю з боку держави, зберігання біткойна – безкоштовним.  

6. Волотильність біткойна суперечливий показник, деякі фінансові аналітики відносять його до 
недоліків валюти, але на нашу думку це плюс і досить суттєвий, адже в таком випатку біткойн перетворється на 
актив на якому навіть можливо заробляти, за рахунок купівлі та протажу. 

Щодо недоліків: 
1. Різкий обвал біткойна на початку 2018 року породжує побоювання що курс біткойна може 

«обвалитися», а ціна повернутися на колишні позиції. Рис.1. 
 

 
Рис. 1.  Динаміка курсу долара США до Bitcoin (USD/BTC) за час свого існування[3] 

 
2. Актуальною проблемою для біткойна є  надмірне державне регулювання, а в деяких країнах, і явної 

заборонної політики. В даному випадку, зайвий контрол - є зворотною стороною його легалізації. 
3. Одна з проблем, яка ще не вирішена – це масштабування біткойн-мережі.[3]  
Підсумовуючи, можемо сказати, що криптовалюта це революційно новий вид грошей, який має місце на 

існування. Чи є майбутнє та перспектива криптовалюти важко сказати, адже крім усіх плюсів цієї валюти є ряд 
недоліків, які так чи інакше впливають на її розвиток та зміцнення позицій. 

 
1. Електронні гроші в (У)країні третього світу :http://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ000975  
2. Переваги і недоліки інвестування в криптовалюти [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://coinews.io/ua/category/3-bitkoin/article/480-perevagi-%D1%96-nedol%D1%96ki-%D1%96nvestuvannya-u-
kriptovaljuti;  

3. Динаміка курсу долара США до Біткоіна(USD/BTC) [електронний ресурс]. – режим доступу: 
https://finstat.info/dinamika-kursa-dollara-ssha-k-bitkoin-usd-btc. 
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СУЧАСНЕ СТАНОВИЩЕ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
 
Актуальність нашої теми полягає у тому, що страхування є одним з найважливіших елементів ринкових 

відносин. Початок страхування належить до далекого минулого в історії людства. У світі ще не виробили більш 
економічного, раціонального та доступного механізму захисту інтересів суспільства, ніж страхування [1]. 

Страхування є потужною фінансовою системою, яке практично не поступається банківській сфері, 
Україна робить тільки перші кроки на шляху до інтеграції страхового ринку України у світовий. 

Сьогодні, в умовах нестабільної економіки, у всьому світі зростає роль страхування як механізму акумуляції 
грошової маси та джерела довгострокових інвестицій в економіку, що у свою чергу сприяє фінансовій стабілізації, 
підвищенню якості життя населення й забезпеченню безперервної виробничої діяльності підприємств та організацій. 

Наявна в Україні економічна криза негативно вплинула на весь вітчизняний страховий сектор, який, 
починаючи з 2013 року переживає період стагнації і не показує істотного зростання. Одним із чинників є те, що 
уряд не здійснив необхідні реформи, як у сфері законодавства, так і на страховому ринку в цілому.           

Важливими чинниками, які гальмують розвиток страхового ринку України є: 
–  відсутність чіткої політики в області державного регулювання і ефективного нагляду за діяльністю 

суб’єктів ринку, що сприяє тінізації операцій, збільшенню фінансових схем, відпливу капіталу за рубіж; 
– зниження попиту на страхові послуги в умовах зниження платоспроможності населення, низького 

рівня довіри до фінансових установ; 
– дисбаланс страхових портфелів у бік корпоративного страхування; 
– відсутність механізмів податкового стимулювання інвестиційної активності страхових компаній, 

низький рівень розвитку ринку довгострокового страхування життя; 
- низька якість і вузький спектр страхових послуг, демпінг цін; 
– нерозвиненість системи рейтингової оцінки страховиків, непрозорість ринку, відсутність дієвих 

механізмів захисту прав страхувальників; 
– нерозвиненість інфраструктури, відсутність затвердженої державної концепції розвитку страхового ринку, 

державних програм підготовки страхових посередників (брокерів, андерайтерів, аварійних комісарів і ін.); 
– слабкий фондовий ринок, як наслідок – відсутність фінансових інструментів для інвестування, низька 

якість активів в покриття страхових резервів; 
– недостатній розвиток регіональних страхових ринків, які мають помітні територіальні диспропорції [2]. 
Також не можна забувати що страхові компанії мають низький рівень капіталізації страховиків. Через це 

немає змоги забезпечити відповідальність за великі застраховані ризики, що призводить до перестрахування 
їхньої частини за кордоном. В цьому відображається проблема витоку грошових коштів з України [3]. 

Весь страховий ринок України переживає складний період. Оскільки недовіра населення до страхових 
компаній є надзвичайно висока. Для її розвитку потрібно стимулювати залучення нових інвестицій і 
кваліфікованих кадрів а також прийняття ефективних законів які зможуть запобігти махінаціям в цій сфері. Але 
я ще багато нюансів і щоб їх вирішити потрібно почати реформи в цій сфері що найшвидше. 

 
1. Вовчак О. Д. Страхова справа : підручник / О. Д. Вовчак. – К. : Знання, 2011. – 391с.  
2. Дьячкова Ю. М. Страховий ринок в умовах нестабільної економіки / Ю. М. Дьячкова // Вісник ДДМА : 

зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2014. – № 2 (33).  
3. Островський А. Е. Основні проблеми розвитку страхового ринку в Україні / А. Е. Островський 
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ЦІНОВІ БУЛЬБАШКИ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ  
 

Криза в економіці є неминучою складовою будь-якого економічного циклу, тому важливо вміти 
визначати та попереджати процеси, які прискорюють настання кризових економічних явищ. Одним із факторів, 
який сигналізує про наявність кризових процесів, є так звані цінові бульбашки. Їхня інша назва біржові, 
ринкові, спекулятивні, фінансові бульбашки.  

Цінові бульбашки - це суттєве відхилення ринкової вартості активу від його внутрішньої вартості [1]. 
Американський економіст Р. Бреннер писав, що фінансова бульбашка – це коли фінансовий ринок більше 
впливає на реальну економіку, аніж реальна економіка на фінансовий ринок [2]. 

Бульбашки за своєю суттю схожі на фінансові піраміди, але ключовою відмінністю є масштаби, які при 
фінансових бульбашках значно переви-щуються масштаби спекуляції у фінансових пірамідах. Оскільки 



 151 
 
виникнення такої бульбашки потребує великих оборотів товарів, то фінансовий ринок, зокрема біржа, є 
ідеальним місцем для даного процесу. 

Як і будь-який процес, цінова бульбашка проходить певні етапи розвитку. Американським економістом 
Хайманом Мінські було виділено п’ять стадій розвитку бульбашки [3]:  

1) заміщення - на даній стадії має місце ситуація, коли здійснюються інвестиції у нові активи, у 
нововедення чи зростання попиту на певний товар тощо; 

2) бум -  наявність ажіотажного попиту, вільного доступу до кредитних ресурсів та активний піар 
призводить до збільшення кількості операцій. Чим більша кількість учасників операцій, тим більша ціна на 
даний актив. Тому майбутнє прогнозування унеможливлюється; 

3) ейфорія – на даному етапі різниця між реальною та ринковою ціною активу максимальна - різкий зліт 
вартості. Також внаслідок кредитів з’являєть-ся велика кількість замінників грошей. 

4) отримання прибутку – на цьому етапі розумні інвестори, бачачи ознаки, які насторожують, починають 
збувати переоцінені інструменти і забирають прибуток. Варто відзначити, що, для того щоб проколоти 
бульбашку, достатньо найменшого коливання, і після цього вона вже не зможе надутися заново [3]; 

5) паніка – останній етап характеризується різким падінням попиту на активи, зниженням ціни на нього. 
Учасники ринку намагаються продавати актив, оскільки покупця немає, тому і ціна починає різко знижуватися. 

Класичним прикладом розвитку фінансової бульбашки є Велика депресія у США 1929-1933рр.  
США у 1920-х р. переживали період економічного зростання, основою якого були нові технології. У 

наступні роки збільшувалися обсяги банківських заощаджень населення країни, а наявність низьких 
відсоткових ставок заохочували до отримання нових кредитів. Згодом промислові корпорації оцінюючи 
прибутки, віддавали перевагу інвестуванню у нові види продукції. Це в свою чергу спонукало біржових гравців 
активно діяти та скуповувати акції. Проте вже у 1929 р. виявилося, що оцінка майбутніх прибутків емітентів є 
завищеною, а акції не забезпечують належного рівня дивідендів. Компанії-емітенти зіштовхнулися з падінням 
обсягів продажів, тоді як курси їх акцій зростали. Як наслідок, 24 жовтня 1929 р. фондовий ринок упав, 
збанкрутувала половина банків країни, а частина громадян США стали безробітними. На рис.1. зображена 
динаміка промислового індексу Доу-Джонса напередодні Великої депресії [4]. Найвище значення даного 
індексу - 381 пункт у вересні 1929 року, а найнижче – 41 пункт у липні 1932 року.  

 

 
Рис. 1. Динаміка індексу Доу-Джонса у 1926-1938 рр.[4]. 

 
В економічній історії є інші приклади фінансових бульбашок: тюльпаноманія, цінні папери 

золотодобувної компанії «Міссісіпі», акції компанії «Південних морів», інтернет-бульбашка дот-комів, ціни на 
нафту 2007–2008 рр. тощо.  

Варто зазначити, що бульбашки на фінансовому ринку утворюються внаслідок наявності вільних грошей 
в економіці країни, тому причиною їх виникнення також можна вважати неефективну політику центральних 
банків держав. Тобто зародження бульбашки на фінансовому ринку з одного боку є явищем-сигналом про вже 
наявні кризові процеси в різних секторах економіки, а з іншого боку є початком самої кризи. Адже 
спостерігається певний ефект доміно - падіння фондового ринку ринку тягне за собою падіння банківського 
сектору, іпотечного ринку тощо. 

Отже, цінові бульбашки є невід’ємною складовою економіки та економічного циклу. Спекуляції ціною 
активів призводять до економічних криз в країні, а інколи – в усьому світі. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
 
Кредитування є важливим напрямком здійснюваних банком активних операцій, тому,- що кредитний 

портфель становить здебільшого від третини до половини сукупного обсягу активів банку. У структурі балансу 
банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова частина активів банку, що має свій рівень 
дохідності та ризику. Кредитний портфель комерційного банку є одним із найризикованіших напрямків і 
найвагоміших компонентів структури відсоткових доходів [4]. 

Формування кредитних ризиків змушує банк не просто формувати кредитний портфель, а керувати цим 
портфелем з урахуванням його якості. Якість кредитного портфеля визначає можливості банку при його 
функціонуванні на ринку кредитних продуктів, що впливає на рівень його кредитної активності і можливості 
відновлення позицій на кредитному ринку. Тому аналіз та оцінка кредитної діяльності і кредитного портфеля 
комерційних банків дозволяє запобігти можливим кредитним ризикам та певних втрат у зв'язку з 
непродуманою кредитною політикою [2]. 

В даний час формування кредитного портфеля в комерційних банках включає в себе кілька стадій: 
Ø аналіз факторів, що впливають на формування попиту; 
Ø визначення кредитного потенціалу банку з урахуванням наявних ресурсів і кредитних ризиків; 
Ø забезпечення відповідності потенціалу та позичкового капіталу, що надається 
Ø клієнтам і розміщується банком від свого імені і за свій рахунок; 
Ø аналіз наданих кредитів клієнтам з урахуванням певних ознак; 
Ø управління кредитним портфелем з метою підвищення його якості [1]. 
Головною метою процесу управління кредитним портфелем банку є забезпечення максимальної дохід-

ності за певного рівня ризику. Рівень дохідності кредитного портфеля в першу чергу залежить від структури й 
обсягу портфеля, по-друге залежить також від рівня відсоткових ставок за кредитами. На формування струк-
тури кредитного портфеля банку суттєво впливає специфіка сектору ринку, який обслуговується цим банком. 
Для спеціалізованих банків структура кредитного портфеля концентрується в певних галузях економіки. Для 
іпотечних банків характерним є довгострокове кредитування. У структурі кредитного портфеля ощадних банків 
переважають споживчі кредити та позики фізичним особам. 

Необхідно згадати, що є таке збалансований портфель. Збалансований кредитний портфель - це портфель 
банківських кредитів, який за своєю структурою і фінансовим характеристикам лежить в точці найбільш 
ефективного вирішення дилеми "ризик-прибутковість". Оптимальний портфель не завжди збігається зі 
збалансованим тому,що на певних етапах своєї діяльності банк може на шкоду збалансованості кредитного 
портфеля здійснювати видачу кредитів з меншою прибутковістю і з великим ризиком. Це робиться з метою 
зміцнення конкурентної позиції, завоювання нових ніш на ринку, залучення нових клієнтів і т.д. [3]. 

Кредитний портфель вимагає дуже грамотного управління. Якість кредитного портфелю може змінюватися і 
завдання банківської установи – не допустити підвищення ризиків і фінансових втрат. Тому фактичний стан будь-
якого портфеля залежить від застосовуваної до нього банком системи управління. При цьому остання постійно 
вдосконалюється, в залежності від внутрішніх і змін в банку і ситуації в країні, зокрема в економіці. 

Стратегію і тактику політики управління портфелем часто розробляють працівники головного офісу 
установи. В ній формулюють пріоритетні напрямки діяльності, прийнятні види операцій, бажана цільова 
аудиторія та інші параметри, що визначають принципи діяльності банку. 

Для того, щоб уникнути проблем, які приводять до зниження кредитного портфелю банку потрібно 
запровадити такі заходи підвищення кредитного портфелю:  

Ø зважаючи на сучасний стан банківської системи України та на управлінські підходи, наявні в банках, 
пропонується запровадити нові методи оцінки платоспроможності позичальника; 

Ø обережна кредитна політика з підвищенням процентних ставок, постійний моніторинг складових 
кредитного портфеля, невідкладні дії керівництва банківських установ з управління ризиками повинно 
призвести до зростання обсягів кредитування, вдосконалення системи управління якістю кредитного портфеля; 

Ø впровадження переважно якісних за характером заходів щодо покращення структури кредитного 
портфеля, на нашу думку, впливатимуть на фінансову стійкість банків та ефективність їх діяльності, дозволять 
підвищувати конкурентоспроможність і безпеку функціонування вітчизняних банківських установ. 

Отже, можна зробити висновок, що сучасні проблеми підвищення якості управління кредитним 
портфелем мають на увазі якісний аналіз та його оцінку з метою сучасного прийняття рішень по управлінню 
кредитними операціями комерційного банку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ  
 

Станом на сьогодні невід’ємною умовою ефективного функціонування підприємств є достатнє фінансове 
забезпечення, яке включає необхідність обсягу власних і позикових фінансових ресурсів. Якщо ж власних 
фінансових ресурсів є недостатньо, то підприємства залучають інші джерела, як правило кредити, які є необхідними 
для підтримки безперервного кругообігу фондів підприємств, забезпечення процесу реалізації продукції, що є 
надзвичайно необхідним в ринкових відносинах [1]. 

Особливості кредитних відносин між підприємствами і банківськими установами складаються на основі 
кредитних договорів. Станом на сьогодні є деякі кредити, які мають особливі пункти договору такі як: заборона 
клієнту до повного погашення кредиту брати в інших банках позики, надавати гарантію, передавати в заставу або у 
розпорядження третім особам будь-яке своє майно. При терміновій особливості цих дій, банк видає письмовий 
дозвіл. 

Одними з найбільших проблем банківського кредитування підприємств в Україні є: - нестабільна фінансова та 
політична система; - недосконала та непостійна законодавча система; - занадто високі кредитні відсотки; - для 
позичальників невигiдні умови крeдитних угод; - отримання кредиту є дуже довгою процедурою, оскільки розгляд 
самої можливості отримання кредиту є довготривалим. 

Необхідність кредиту пов’язана із функціонуванням безперервного процесу відтворення. Тому він 
зумовлений, як і незбігом в часі відвантаження товару та його сплати, так і безпосереднім узгодження між 
суб’єктами кредитних відносин умов щодо відстрочки платежу шляхом укладання угоди. Ще однією причиною 
появи кредитних відносин є те, що на підприємстві виникає заборгованість [3]. 

Аналізуючи сучасний стан банківського кредитування можна стверджувати, що на кредитно-платіжні 
відносини підприємств з банківськими установами значно вплинула криза неплатежів. Cпостерігаючи погіршення 
платоспроможності підприємств, комерційні банки утрималися від надання нових кредитів, що ще більше погіршило 
становище підприємств. Опинившись у скрутному фінансовому становищі, підприємства не змогли виконати свої 
фінансові зобов’язання не лише перед іншими підприємствами, але й перед банками. Це стало причиною значного 
зростання протермінування заборгованості підприємств за банківські кредити, а це в свою чергу створило серйозну 
загрозу для ліквідності не тільки окремих банків, але й банківської системи країни в цілому. 

Активізація банківського кредитування підприємств стикається з нестачею ресурсів у банківських установ, 
яка пов’язана з низькою їх капіталізацією, проблемою формування довгострокових ресурсів, значною 
незбалансованістю між термінами надходження коштів та їх вкладенням у відповідні проекти. 

Кредити надані Національним банком України підприємствам, у розрізі валют представлено на рисунку [2]. 
Потреба у додатковому фінансуванні підприємств з боку банківського сектору пов’язана з обмеженістю 

власних ресурсів, низькою рентабельністю їх фінансово-господарської діяльності, зношеністю основних фондів 
тощо. Дослідження обсягів наданих кредитів Національним банком України підприємствам в поточних 
зобов’язаннях впродовж 2012-2017 року, показали що залучення банківського кредиту є недостатнім у фінансовому 
забезпечені поточної діяльності підприємств, яка погіршує їх розвиток. 

 

 
Рис. 1. Динаміка зміни обсягу кредитів(млн.грн) надані підприємствам 
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Отже, механізм довгострокового кредитування в банках України потребує значного розвитку. Це в свою 
чергу забезпечить розширене відтворення виробничого процесу та стабільність інноваційного розвитку. 
Суттєвого розвитку потребує розробка механізмів довгострокового кредитування в банках України, оскільки це 
дозволить забезпечити розширене відтворення виробничого процесу та стабільність інноваційного розвитку 
підприємств.  

 
1. Нєізвестна О.В. Дослідження сучасного стану та інструментів фінансової підтримки підприємств з 

боку банківського сектору. [Електронний режим]/ Нєізвестна О.В. // Экономика и управление предприятием.-
2016.- Режим доступу: http://journals.uran.ua/tarp/article/viewFile/76418/72414  

2. Національний банк України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: \www/URL: www.bank.gov.ua  
3. Герасимович А.М. Малий та середній бізнес: банківське кредитування.[Електронний ресурс]/ 

Герасимович А.М // Проблеми теорії та метедології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012-. 
Режим доступу: http://pbo.ztu.edu.ua/article/download/36946/39252. 
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МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ 
 
Протягом 2017-2018 рр. популярність здійснення банківських операцій дистанційно – зросла. Банки 

вдосконалюють власні інтернет-ресурси, що спрощує здійснення операцій та сприяє розвантажуванню 
відділення. За дослідженнями MasterCard, за допомогою смартфону готові здійснювати оплату 72% українців, у 
Західній Європі – 37%, в Центральній та Східній Європі – 57%. Отже, набувають популярності мобільні 
додатки.  

Проведемо порівняння додатків чотирьох банків, які ми обрали так: ПриватБанк – найбільший за 
розмірами активів український банк, переможець у номінації FinAwards 2018 «Найкращий інтернет-банк». 
Райффайзен Банк Аваль – «Найстійкіший банк», який у 2017 р. отримав найвищий дохід (2 738 млн. грн), в 3,7 
разів більше, ніж банк на 2 позиції в рейтингу. Ощадбанк – «Найбільш технологічний банк», нагороджений за: 
технологію еквайринга; випуск NFC-кільця; оплата безконтактною картою в транспорті. Альфа-банк Україна – 
стрімко розвивається, входить у топ-3 банків з найбільшими активами та кредитно-інвестиційним портфелем. 
Порівняння інтернет-банкінгів наведено в табл. 1. 

Аналізуючи таблицю бачимо, що найбільш енергозатратним є підключення до Райффайзен Онлайн, а 
найбільш витратним – до Ощад 24/7. Важливою є оцінка користувачів. Аусайдером за даним критерієм є 
Ощад24/7. Користувачі скаржаться на незрозумілу навігацію, обов’язковість смс-банкінгу, технічні проблеми. 
Клієнти ПриватБанку скаржаться на технічні проблеми, банк просить звернутися на спеціальний сайт, що 
розтягує у часі їх вирішення. Клієнти Райффайзен Онлайн скаржаться на малий функціонал та незручність 
інтерфейсу. Клієнти Alfa-mobile Ukraine скаржаться на технічні проблеми. 

Проаналізувавши попит на послуги інтернет-банкінгу вияснили, що за кількістю  користувачів лідирує 
Приват24. Кількість клієнтів, що користуються Приват24 перевищила 4,8 млн. осіб, а веб-версією 4 млн. Друге 
місце посів Ощад 24/7, яким користуються більше 2 млн. людей. Райффайзен банк все ще залучає клієнтів до 
користування додатком. Так, станом на кінець 2017 р. кількість клієнтів-користувачів інтернет-банкінгу, 
становить 500 тис. осіб і 100 тис. осіб у додатку «Райффайзен Онлайн». 

Перевагами інтернет-банкінгу є доступ до статистики доходів і витрат в будь-який момент. У банках 
можна заробити при відкритті депозиту онлайн та при потребі розірвати депозит достроково. 

Розглядаючи недоліки, зазначимо, що в еру розвитку IT, потрапити під атаку кіберзловмисників – 
реальна загроза. Якщо система буде зламана, кошти клієнта спишуть з рахунку, то банкові доведеться 
відшкодовувати втрати. Також однією із проблем є неотримання користувачем закордоном SMS-коду 
підтвердження здійснення операцій.  

Таблиця 1 
Можливості інтернет-банкінгів у відомих банках України 

 

 Приват24 Райффайзен онлайн Ощад 24/7 Alfa-mobile 
1 2 3 4 5 
Зручність 
підключення 

Реєстрація 
на сайті. 

Отримання карти ідентифікації 
та активувати послугу в 
банкоматі. 

Реєстрація на сайті, через банкомат чи 
термінал, але повинна бути підключена 
платна послуга SMS по карті. 

Реєст-рація  
на сайті. 

Відкриття 
депозитів + - (можливе тільки поповнення) - + 

Блокування/ 
Розблокування  + Можна тільки   заблокувати - + 

Управління 
лімітами + - + + 
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Продовження табл. 1 
 

1 2 3 4 5 

Підкл./Відкл. SMS + - + + 

Управління гео-
лімітами - - + + 

Вартість переказу 
всередині банку 0 1% від  суми, але не менше 

25 грн, та не більше 1000 грн. 0,1% 0 

Вартість переказу 
в інші банки 1% 1% від  суми, але не менше 

25 грн, та не більше 1000 грн. 0,7% 1%+5 грн. 

Оцінка 
користувачів 

App Store 3,1 4,2 2,8 
Play Market 4,2 3,3 2,9 

 

Складено за даними: [1], [2],[3],[4]. 
 
Отже, незважаючи на великі досягнення впровадження інтернет-банкінгу, можливості для покращення 

цієї послуги – безмежні, і є необхідними задля покращення життя клієнтів банків. 
 
1.Офіційний сайт ПриватБанку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://privatbank.ua/udalenniy-banking/privat24  
2. Офіційний сайт Райффайзен Банк Аваль [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.aval.ua/personal/newraiffeisenonline/  
3. Офіційний сайт Альфа Банку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://alfabank.ua  
4. Офіційний сайт Ощадбанку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.oschadbank.ua/ua/  
5. І. Фоміченко, студ., Т.П. Мірзак,асист. Особливості інтернет-банкінгу в Україні. / І.Фоміченко, 

Т.П.Мірзак// Вісник Кіровоградського національного технічного університету – 2013. – №2 – С. 175-78. 
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ІНСТИТУЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ  
У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 
 
Проблеми державного регулювання діяльності фінансових установ досліджують Холодилова А.О. [1], 

Павлюк О.О. [2], Бондаренко О.С. [3]. 
З позиції вдосконалення діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, доцільним є впровадження нових методик здійснення наглядової діяльності щодо 
небанківських фінансових установ [1, c. 213]. Банківська система України потребує від національного 
регулятора забезпечення прозорості в проведенні бізнесу [2, c.361]. З урахуванням механізмів регулювання 
фінансового ринку утворюються регулятори, які мають узгоджувати дії стосовно регулювання та контролю 
діяльності інфраструктурних суб'єктів фінансового ринку [3, c.14]. Тому парламент України планує ухвалити 
новий законопроект №2413а, який передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно 
консолідації функцій щодо державного регулювання ринків фінансових послуг. У колі фахівців він частіше 
фігурує як законопроект про «СПЛІТ», оскільки в ньому передбачається ліквідація Нацкомфінпослуг та 
розподіл її функцій між НБУ та НКЦПФР [4]. При цьому законопроектом передбачено, що НКЦПФР 
здійснюватиме регулювання усіх видів діяльності, яка пов’язана з цінними паперами та фондовим ринком, а 
також регулювання системи накопичувального пенсійного забезпечення та діяльності недержавних пенсійних 
фондів, включаючи їх адміністрування. До повноважень НБУ належатиме регулювання страхової діяльності та 
усіх інших видів небанківських фінансових послуг. 

На даний час спостерігається ситуація, що небанківські фінансові компанії надають значну частину 
банківських послуг, оскільки там регулювання простіше і туди перетікають банківські операції, які регулятор 
не в змозі проконтролювати. Також багато небанківських фінансових установ безпосередньо пов’язані з 
власниками банків. І саме тому вбачається доцільність об’єднати все, що пов’язано з фінансовим сектором, під 
одним мегарегулятором, щоб здійснювати консолідований нагляд. Проте, велика кількість представників 
ринків фінансових послуг категорично проти ухвалення цього законопроекту, насамперед представники 
невеликих страховиків та їх об’єднань, фінансових компаній. На противагу їм є й ті, які погоджуються з 
рішення ухвалити законопроект. Позитивні і негативні наслідки такого рішення наведені нижче у таблиці.  

На нашу думку, НБУ має більше можливостей для оперативного реагування на виклики, які є на цьому 
ринку, що буде сприятливим фактором для споживачів. Велика кількість учасників ринку, фінансову надійність 
яких фактично неможливо підтвердити, негативно впливає на економіку. Тому підвищення вимог та якості 
нагляду убезпечить користувачів послуг від недобросовісних установ. Крім того, інституційні інновації у 
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системі державного регулювання діяльності фінансових установ повинні забезпечити скорочення видатків 
бюджету. На нашу думку, в результаті коректного впровадження зазначених реформ, ринок фінансових послуг 
отримає ефективний консолідований нагляд, що сприятиме покращенню його стабільності. 

 
Переваги та загрози ухвалення законопроекту про СПЛІТ 

№ Переваги та позитивні наслідки Недоліки та негативні наслідки 

1 Створення цілісного прозорого ринку за рахунок одного регуляторного 
підходу до банків та небанківських фінансових установ. 

НБУ немає відповідного досвіду 
конторою за небанківськими 
фінустановами 

2 

Припинення дублювання функцій національних регуляторів фінансових 
ринків, спрощення та прозорості прийняття управлінських рішень у цій 
сфері, покращення умов ведення бізнесу з одночасним посиленням 
відповідальності суб’єктів ринку 

Встановлено 12-місячний перехідний 
період, під час якого небанківські 
фінансові установи будуть змушені 
працювати без належного регулятора 

3 

Забезпечення конкуренції на фінансових ринках, запобігання діяльності 
недобросовісних компаній, координованість із сучасними процесами 
реформування та дерегуляції економіки України, а також активізації 
розвитку ринків фінансових послуг 

Єдиний регулятор не завжди відповідає 
європейському досвіду 

4 
Фінансовий ринок стане більш безпечнішим для споживача, 
збільшиться довіра до нього, бо зменшиться кількість неперспективних 
та з поганою довірою установ небанківського сектору 

Підвищується соціальна напруженість у 
суспільстві 

5 Зниження витрат діяльності фінансових установ, спричинених 
неефективним державним регулюванням 

Збільшується кількість безробітного 
населення 

6 
Можливе значне скорочення кількості невеликих страхових компаній, в 
тому числі «фіктивних», через ускладнення процесу ліцензування та 
підвищення вимог до капіталу 

Суттєвий перерозподіл ринку. Існує 
ризик зниження рівня конкуренції на 
ринку страхових послуг 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ  
  
Ринок нерухомості – це система взаємовідносин між юридичними і фізичними особами, метою якої є 

обмін прав на нерухомість, або ж грошових коштів [1]. Основні функції ринку нерухомості: посередницька – 
відносини між продавцями, покупцями, формування попиту та пропозиції на нерухоме майно; інвестиційна – 
вкладення коштів в об’єкти нерухомості; цінова – формування та встановлення цін на нерухомість, внаслідок 
попиту і пропозиції на ринку, економічних, політичних та соціальних факторів; регулююча, метою якої є 
офіційне оформлення, захист прав на власне нерухоме майно; вільне ведення підприємницької діяльності з 
урахуванням норм законодавства України.  

Нерухомість поділяється на житлову і комерційну, продається на первинному і вторинному ринку. 
Проаналізуємо дані Державної статистики України щодо зміни індексу цін на житло в Україні протягом 2016 - 
2017 рр. Протягом цього періоду спостерігається зростання індексу цін на житло як на первинному, так і на 
вторинному ринку нерухомості. 

 

   
 

Рис. 1. Динаміка індексу цін на житло в Україні протягом 2016- 2017 рр., %  
Джерело: сформовано за даними [2]. 
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Унаслідок низької купівельної спроможності населення попит на житлову нерухомість зменшується. 
Покупці через низький рівень доходів надають перевагу купівлі майна, яке вже експлуатувалось, а не власно 
побудованому, зменшують житлові площі. Протягом І-ІІІ кварталу 2017 року, порівняно з попереднім роком, 
було введено в експлуатацію на 21,4% житла більше, що свідчить про зростання пропозиції на первинному 
ринку нерухомості. У зв’язку з фінансовою нестабільністю, протягом 2018 року змін на ринку нерухомості не 
прогнозується, пропозиція стабільно перевищуватиме попит на нерухоме майно. 

Попри спад попиту на житло, зниження купівельної спроможності громадян, валютні коливання та 
знецінення грошової одиниці України зростає вартість оренди житла. Щороку площа житлового фонду України 
та кількість квартир незначно зростає. 

Таблиця 1  
Зміна площі житлового фонду України та кількості квартир протягом 2016 - 2017 рр. 

Роки Загальна площа житлового фонду України, млн.м2 Кількість квартир, тис. 
2016 977,9 16912 
2017 984,8 16987 

Джерело: сформовано за даними [2]. 
 
Щорічно ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні зростають, що свідчить про валютні коливання, 

зростання рівня інфляції, політичну та економічну нестабільність, що також впливає на попит та пропозицію на 
нерухомість в Україні. 

 

 
Рис. 2. Динаміка індексу цін на будівельно-монтажні роботи в Україні протягом 2016 - 2017 рр., % 

Джерело: сформовано за даними [2]. 
 

Отже, ринок нерухомості у 2018 році матиме такі особливості: 
• на первинному - ціна буде залежати від попиту і пропозиції на нерухомість, хоча й собівартість майна 

зросте; 
• вторинний ринок і надалі буде залежним від первинного; 
• ринок комерційної нерухомості розвиватиметься у напрямку рівноправності покупців та продавців 

нерухомого майна через відповідне встановлення законодавства України, регулювання та контроль економічної 
ситуації для подальшого розвитку ринку нерухомості України. 
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ПЕРЕВАГИ КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ ЛОМБАРДІВ В УКРАЇНІ 
 

Основна проблема масової ліквідації банківських установ України –високі вимоги НБУ щодо діяльності 
банків. Розвиток парабанківських установ: кредитних спілок, ломбардів, пенсійних фондів, страхових та 
фінансових компаній тощо, спричинений низкою умов банківських установ щодо кредитних та депозитних 
послуг для клієнтів. З метою спрощення процедури отримання позики населенням виникли ломбарди.  

Ломбард – це спеціалізована комерційна організація, виключним видом діяльності якої є надання 
короткострокових фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу 
майна на визначений строк на умовах платності[1]. 

Ломбарди відрізняються від банків тим, що банки підконтрольні НБУ, надають кредити на умовах 
платності та під визначену відсоткову ставку не тільки фізичним, але і юридичним особам, банки пропонують 
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також послуги депозитування, надають спектр послуг, пов’язаних з переказом грошей тощо. Щороку кількість 
банків зменшується. Це пояснюється нестабільністю фінансового ринку України, економічною та політичною 
ситуацією у країні, зростанням вартості позик за рахунок збільшення облікової ставки НБУ, яка значно впливає 
на розмір процентних ставок комерційних банків, проте кількість ломбардів значно перевищує їх (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динаміка кількості банків та ломбардів, наданих ними кредитів клієнтам протягом 2016-2017 рр. 

Джерело сформоване за даними: [2-5]. 
 
Низький рівень наданих кредитів клієнтам ломбардів спричинений недовірою клієнтів до цих установ, 

нестабільність та висока ризиковість отримання позики (рис.1). 
Сьогодні ломбарди відіграють важливу роль на фінансовому ринку послуг. Це пояснюється 

нестабільною економічною ситуацією в Україні. Ломбарди необхідні задля миттєвого отримання позики 
населенням під заставу майна, але за умов платності. З метою регулювання діяльності цих установ, треба 
контролювати  дотримання законодавчих вимог України, зокрема: наявність ліцензії, власного капіталу, 
резервного та страхового резервів. 

 
Таблиця 1  

Основні переваги та недоліки ломбардів в Україні 

Переваги Недоліки 
• одержання коштів швидко, анонімно, без складної операції 
отримання кредиту; 

• менші ризики отримання позики, ніж у банківських установах; 
• знижки та індивідуальні тарифи для постійних клієнтів; 
• можна скористатись послугою, навіть у вихідний день; 
• під заставу кредитування приймають будь-яке майно, що швидко 
перетворюється в готівку: побутова техніка, дорогоцінні метали, 
транспортні засоби, цінні папери, майнові права іпотечні позички 
тощо. 

• сума наданої позики залежить від вартості 
застави; 

• ризик неповернення майна через 
прострочення повернення кредиту, 
пограбування ломбардів; 

• низький попит на послуги, недовіра насе-
лення, нема гарантій повернення застави 
та зміни процентної ставки за кредит 
ломбардом. 

Сформовано за даними: [6-7]. 
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СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ МІЖБАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
Сьогодні поняття міжбанківського кредитування займає важливу роль та є одним із вагомих джерел для 

сприяння стабільної ліквідності та платоспроможності банків, а також забезпечення збалансованого та стійкого 
функціонування банківської системи.  

Перевагою міжбанківського ринку є те, що він досить швидко дозволяє банкам отримати  фінансові 
ресурси. Але крім цього, даний ринок має ще інший перелік переваг порівняно із іншими джерелами 
надходження ресурсів до банків.  

Варто зазначити, що в сучасних умовах міжбанківське кредитування має все більший вплив на економіку, 
оскільки є не лише додатковим джерелом коштів для підтримання банків, а також визначає фінансову стабільність як 
банківської системи, так і економіки країни в цілому. Вплив на обсяги міжбанківського кредитування має рівень 
облікової ставки НБУ, адже він є важливим елементом для визначення банками процентних ставок за вкладами і 
кредитами, а також значення облікової ставки визначає вартість кредитів рефінансування НБУ [1]. 

Для активізації роботи банківської системи на ринку міжбанківських кредитів потрібно застосувати 
заходи щодо оптимізації існуючої організації ринку міжбанківських кредитів, вдосконалити інструменти 
фінансування. Вважаємо, що доцільним є створення міжбанківського кредитного об’єднання, головною ціллю 
якого було б формування єдиного інформаційно-торгівельного середовища організації купівлі-продажу 
міжбанківських кредитів. Таке об’єднання дозволить підвищити надійність міжбанківських кредитних 
операцій, забезпечить перерозподіл вільних кредитних ресурсів між регіонами та секторами економіки. 

Отже, задля стимулювання розвитку ринку міжбанківського кредитування в Україні необхідним є 
формування удосконаленої організаційної структури міжбанківського кредитного процесу, також покращення 
системи внутрішнього контролю за ризиками, властивими міжбанківським кредитним операціям.  
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MANAGEMENT OF FINANCIAL RISKS IN CONDITIONS OF UNEXPECTED CURRENCY  
EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS  

 
Financial risk  
Financial risk is any of various types of risk associated with financing. It is the potential for financial loss and 

uncertainty about its extent. It is the dispersion of possible outcome. Financial risk could also be express as exposure to 
lose in value of an asset  

Major Types of financial risk  
Asset – backed risk, Credit risk, Liquidity risk, Operational risk, Model risk, other risks (legal risk), foreign 

investment risk and Market risk 
Market risk are risk of loses due to volatility in market price, which has four major sub-groups (equity, interest 

rate, commodity risk and currency risk). 
Currency risk  
Currency risk (foreign exchange risk) is simply volatility of foreign exchange rates (e.g. USD/UAH, EUR/USD, 

etc.) and unpredictability exposures. In an international context, a very important area of financial risk management is 
currency risk.  

Type of currency risk exposure  
Transaction risk, economic risk, translation risk, contingent risk 
Management of currency Risk 
Managing currency risk is very important for many firms, investors doing international business and most 

domestic business denominated in foreign currency.  
And first step in managing this risk is measuring of risk by variance and standard and deviation method of 

potential variable return. Ability to indicate the spread of possible rate in some way reduce risk to a measured value 
where you as an investor is will to pay as the opportunity cost.  

Exposures to foreign exchange risk may use a number of foreign exchange hedging strategies to reduce the 
exchange rate risk. Derivative instruments, money market tools, operational techniques such as currency invoicing, 
leading and lagging of receipts and payments, and exposure netting 
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Future contract 
A currency future, is a futures contract to exchange one currency for another at a specified date in the future at a 

price (exchange rate) that is fixed on the purchase date; 
Futures contract a legal agreement to buy or sell asset at a predetermined price at a specified time in the future. 

The predetermined price the parties agree to buy and sell the asset for is known as the forward price. The specified time 
in the future which is when delivery and payment occur is known as the delivery date. Future contracts are traded at a 
future exchange. Future market has a special characteristic call Margin or the use of margin account which is in place to 
hedge against default from any parties and maintain value while price fluctuate. 

Forward contract 
Forward contract is a non-standardized contract between two parties to buy or to sell an asset at a specified 

future time at a price agreed upon today, without any exchange or secondary market and traded over the counter in 
general; at least one of the parties is a bank. 

Both future and forward can be used to hedge risk as a means of speculation, or to allow a party to take 
advantage of a quality of the underlying instrument which is time-sensitive. 

Currency invoicing and prices implementation  
The extent of exposure very much depends on the currency chosen for the invoice or transaction. This choice is 

often based on the relationship between the parties and the currency position of each currency’s exchanged rate.   
 
1. Anna Hallgren; Nils-petterLjung; Linda Temler: - “CURRENCY RISK MANAGEMENT- A CASE STUDY OF 

SWEDISH MID-CORP”: - Bachelor Dissertation – December 2006.  
2. Richard Hernandez:- “Currency invoicing and the  implications for prices”  - July 2016 - Monthly Labor 

Review - https://www.bls.gov/opub/mlr/2016/beyond-bls/currency-invoicing-and-the- implications-for-prices.htm.  
3. Random pdf work "CURRENCY RISK MANAGEMENT: FUTURES AND FORWARDS" 29 October 2017- 

https://www.bauer.uh.edu/rsusmel/7386/ln6.pdf.  
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ФОНДОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН,  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
Актуальність проблеми полягає у тому, що сучасний стан фондового ринку є досить не стабільним. 

Сучасний рівень розвитку ринкової економіки вимагає не тільки накопичення і розподілу грошових ресурсів, 
але і їх руху та швидкого перерозподілу (без участі банківських установ) з метою спрямування коштів у більш 
привабливі галузі економіки. Ці функції бере на себе ринок цінних паперів, який об’єднує частину ринку 
позикового капіталу (а саме – ринок інструментів позики) і повністю ринок інструментів власності [3]. 

Вагомий внесок у дослідження проблем становлення та розвитку фондового ринку в Україні присвячено 
багато праць вітчизняних науковців. Дослідження теоретико-методологічних засад та різних аспектів теорії і 
практики стосовно даної проблематики було висвітлено в численних працях таких вчених, як Н. Бєдіна, В. 
Огородник, А. Калач, О. Квасова та ін [1]. 

Українська фондова біржа була офіційно зареєстрована в 1991 році. Але дуже скоро першість перейшла 
до іншої біржі — ПФТС. До речі, ПФТС розшифровується як «пайова фондова торгова система». На біржі 
обертаються акції компаній, корпоративні та державні облігації та інвестиційні сертифікати [2]. 

На відміну від ринку Форекс, торгувати на ринку ПФТС можна тільки зареєстрованим  брокерам зі 
спеціальним дозволом від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Уклавши договір з будь-
яким атестованим брокером, приватний інвестор може подавати заявки на покупку або продаж цінних паперів 
на українській біржі. 

 З 1 жовтня 1997 року розраховується основний український індекс ПФТС. Індексна «кошик» 
складається з 20 емітентів з різних галузей економіки. У 2018-му році до складу індексу входять цінні папери 
Центренерго, Мотор Січ, Райффайзен Банк Аваль, Крюківський вагонобудівний завод, Донбасенерго, Укрнафта 
і Укртелеком [2]. 

Структура торгів на українській біржі в 2017 році виглядала наступним чином: 57,52% — державні 
облігації, 12,83% — акції, ф'ючерси — 23,64% і корпоративні облігації — 5,74% [2]. 

Завищена оцінка активів спровокувала дефіцит ліквідних цінних паперів на біржі ( «блакитних фішок»). 
У докризовому році деякі з них навіть торгувалися з премією до східноєвропейських компаній. 

Відштовхнувшись від дна в середині позаминулого року, український індекс нарешті почав повільно, але 
впевнено зростати. На початок лютого 2018 року ПФТС оцінювався вже в 335 пунктів. 

У 2017-му міжнародні експерти анонсували початок висхідного тренду на сировинні товари. Для 
України це означає зростання цін на сталь і руду, які займають серйозну частку в експорті. 

У 2017-му році ринок почав із запізненням реагувати на позитивні новини компаній. Наприклад, за три 
квартали минулого року прибуток «Райффайзен Банк Аваль» склав 4 млрд. грн. І одразу ж кількість угод по 
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акціях банку зросла на 36%, а фінансові показники «Центренерго» зросли завдяки збільшеним тарифами 
на електроенергію [2]. 
 

1.Сучасний стан фондового ринку України / [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу:http://sophus.at.ua/publ/2016_06_1_kampodilsk/sekcija_section_3_2016_06_1/fondovij_rinok_v_ukrajini_pr
oblemi_ta_perspektivi_jogo_rozvitku/126-1-0-1933  

2. Фондовий ринок України — світовий лідер росту в 2017 році. Час інвестувати? / [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://vseprogroshi.com.ua/fondovij-rinok-ukra%D1%97ni-svitovij-lider-rostu-v-2017-
roci-chas-investuvati.html  

3. Івліева  Д.Ю. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні / [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: https://works.doklad.ru/view/ugZBPNgjmyY.html. 
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ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ  
 
Головним завданням політики у сфері житлового фінансування є створення і дотримання належних умов 

для задоволення потреб населення житлом. Більшість сімей в нашій державі не мають змоги отримати доступ 
на житловий ринок, тому що купівля житла вимагає наявності великої суму коштів. У більшості сімей, 
особливо з дітьми, та одиноких громадян немає коштів для здійснення першого внеску за власний рахунок.  

Визначення іпотеки як «виду забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається 
у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання 
боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета 
іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому Законом України 
«Про іпотеку»» [1], тобто іпотека – це застава нерухомого майна, а іпотечний кредит - це позика, яка за 
принципами банківського кредитування надана під заставу нерухомості, яка  залишається в користуванні 
позичальника. 

Один з способів вирішення житлової проблеми і є довгострокове іпотечне кредитування. Тому доцільно 
покращувати і стабілізувати ринок іпотечного кредитування. 

На даний момент придбати житло в Україні можливо за рахунок таких джерел, як: державних коштів у 
рамках державних програм фінансування;  банківських іпотечних кредитів; власних коштів та заощаджень. 

Як було сказано вище, власних коштів в більшості громадян на придбання житла не має, а обсяги 
державного фінансування в даній сфері суворо обмеженні і ринкова вартість житла має значно більший рівень, 
ніж платоспроможність сімей, які потребують покращення житлових умов. 

Тому доцільно проаналізувати банківське іпотечне кредитування на житло. За останні роки лідерами за 
іпотечними кредитами були такі банки, як: – АТ «Ощадбанк»; – АТ «Укргазбанк»; – АТ «Кредобанк» – ПАТ КБ 
«Приватбанк» та ін. АТ «Ощадбанк» має найбiльшу часткy pинку iпoтечнoго кредитування. У структурі активів 
АТ «Ощадбанк» має кредитний портфель з найбільшою питомою вагою (близько 60%) [2]. 

В таблиці  порівняємо умови іпотечних кредитів на вториному ринку протягом 10 років [3]. 
 

Порівняльні умови іпотечних кредитів банків-лідерів  
з надання  іпотечних кредитів станом на серпень 2018 року 

Назва банку % ставка річних Мінімальний % 
першого внеску Комісії банку 

1. Ощадбанк 19,14 25 Разова комісія 0,99 від суми 
2.Приватбанк 17,90 25 Немає 
3. Кредобанк 17,98 40 Разова комісія 0,99 від суми 
4.Укргазбанк 18,90 20 Немає 

 
Аналізуючи банки-лідери у сфері іпотечного кредитування, можна сказати, що Ощадбанк і Кредобанк 

мають найвищі відсоткові ставки і комісію при видачі, а в Приватбанк і в Укргазбанк мають менші відсоткові 
ставки і комісії відсутні, але не зважаючи на це велика вірогідність того, що вони мають інші приховані комісії, 
адже для банку це комісійний дохід. Найвищий мінімальний перший внесок у Кредобанку, що означає 
перестрахування себе перед позичальником, найнижчі в Укргазбанк, що дає змогу отримати кредит більшості 
громадяннам держави. 

Незважаючи на всі позитивні фактори іпотечного кредитування існують і проблеми в цій сфері: 
- недосконалість нормативно-правової бази; 
- відсутність довіри зі сторони позичальників до кредитора; 
- мала кількість потенційних інвесторів та кредиторів; 
- розвиток тіньового і напівлегального бізнесу нерухомості. 
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Отже, позитивний розвиток іпотечного кредитування покращить, як і економічні проблеми, так і 
соціальні проблеми суспільства для задоволення житлових потреб. Стала конкуренція на ринку іпотечного 
кредитування дасть змогу для позичальника вибрати найбільш вигідний варіант для придбання житла у кредит,  
а для кредитора зробити найбільш прозорі умови кредитування і війти в довіру до позичальника. 

 
1. Про іпотеку : Закон України від 5 червня 2003 року N 898-IV // Відомості Верховної Ради. – 2017. –  

№ 38. – С. 313.  
2. Жежерун Ю. В. Сучасний стан ринку іпотечного кредитуванняв Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. 

Жежерун – Режим доступу до ресурсу: http://www.confcontact.com/2017-ekonomika-i-menedzhment/12_ 
zhezherun.htm  

 3. Іпотека на купівлю житла на вторинному ринку в банках України [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: http://www.bankchart.com.ua/personal/mortgagecredit. 
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РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 
Сучасне суспільство неможливо уявити без інтернету. І в часи, коли стрімко зростає розвиток 

інформаційних технологій, в мережі Інтернет  з’являється велика кількість магазинів, де можна обрати та 
замовити потрібний товар чи послугу.  

Попит породжує пропозицію. Для того, щоб забезпечити потреби покупців, створюються спеціальні 
сервіси і магазини. Сфера електронної комерції сьогодні займає провідне місце в Україні і знаходиться на етапі 
розвитку. Про це свідчить відкриття багатьох нових інтернет-магазинів і розвиток в даному сегменті.  

Кожен бізнес, в тому числі й інтернет-бізнес, має свої недоліки і переваги. Однією з головних переваг є 
світовий масштаб діяльності, адже доступ до будь-якого користувача відкриває всі можливості для того, щоб 
домовитись не лише з покупцями, але й з партнерами і постачальниками. Не менш важливим є те, що доступ до 
мережі Інтернет забезпечується майже з будь-якої точки земної кулі і з будь-якого комунікаційного пристрою,  
що дає змогу підвищити ефективність управління бізнесом. Мінімізація витрат на додатковий персонал також є 
перевагою даного виду бізнесу. Адже, по-перше, зменшуються витрати на оплату праці, а, по-друге, люди 
мають можливість працювати вдома. Ще однією перевагою є високий рівень сервісу, що дозволяє клієнтові 
отримати замовлення поштою або за допомогою кур'єрської служби [1].  

Незважаючи на низку переваг в інтернет-бізнесі існують і недоліки. Перше – це ненормований робочий 
день. Друге – це високі витрати на оптимізацію, тому що оновлення комп'ютерних систем, ліцензія на 
комп’ютерні програми, навчання персоналу та оновлення сайтів вимагає значних ресурсів. І основним 
недоліком є те, що доки товар не куплений - доти фізичного контакту з товаром не має. 

Отже, інтернет бізнес є достатньо популярним в нашу епоху і має ряд як переваг, так і ряд недоліків. Для 
збільшення обсягів продажу  інтернет-магазин повинен підтримувати різноманітні інструменти збільшення 
продажів - через інтернет сторінку, електронної пошти чи телефону. Важливим є проце замовлення та оплати. 
Наявність функції електронного відслідковування товару для зручності покупця. Тому в мережі і найменше 
підприємство може легко конкурувати з дуже великим. [2]. 

 
1. Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К. 

Видавничий центр "Академія", 2015 р.  
2. Мізюк Б.М. Система управління. – Львів, Видавництво ЛКА, 2016. – 388 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
Основне завдання, яке стоїть зараз перед українським суспільством – забезпечення сталого розвитку у 

всіх сферах, зокрема і економіки. Інститути спільного інвестування є допоміжними інструментами забезпе-
чення економічного розвитку, адже вони є одними з найпотужніших інвесторів, які акумулюють кошти 
населення та кошти дрібних інвесторів, після чого створюють інвестиційні ресурси. Їхнє завдання полягає 
забезпеченні позитивних умов для залучення інвестиційних компаній і надалі  перерозподілити капітал в ті 
галузі економіки, де це найбільш доцільно. 
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На рис. 1 показано динаміку розвитку інститутів спільного інвестування [1]. 
 

 
Рис. 1. Аналіз розвитку ІСІ з 2010 по 2017 рр. 

 
Пік розвитку інститутів суспільного інвестування спостерігався у 2013 році. Однак політична і 

економічна кризи в Україні в той період негативно відбилися, як і на ІСІ, так і на фінансовому ринку зокрема. 
Тільки починаючи з 2017 року, коли економіка країни дещо стабілізувалась , починається приріст інститутів 
спільного розвитку. 

Також слід проаналізувати активи інститутів соціального інвестування. Вони включають: цінні 
папери;  цінні папери інших інститутів спільного інвестування; облігації підприємств; кошти і банківські 
метали; векселі та ощадні (депозитні) сертифікати; сертифікати фондів операцій з нерухомістю; договори про 
участь у фонді фінансування будівництва, тощо [2]. 

В Україні активи інститутів спільного інвестування помірно зростають, але в переломному для країни 
моменті з 2015р. по 2016 р. цей показник падає. Дані зміни можна пояснити зростанням за останні роки індексів 
українських фондових бірж, відтоком інвесторів і збільшення дохідності, які подані в табл. 1 [3]. 

 

 
Рис. 2. Активи інститутів спільного інвестування з 2010 по 2017 рр. 

 
Таблиця 1 

Індекс українських фондових бірж 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Значення Індексу 2429,69 1430,55 866,44 901,57 1005,09 667,25 788,06 1282,64 

 
Отже, можна запропонувати такі заходи, спрямовані на збільшення ефективності функціонування 

інститутів спільного інвестування:  
- покращення законодавства, а саме диверсифікація активів ІСІ   найрізноманітнішими фінансовими 

активами і збільшувати кількість інструментів для інвестування;  
- збільшення вимог щодо ефективного управління активами;  
- популяризувати ринок ІСІ серед населення України. 
 
1. Структура активів інститутів спільного інвестування [Електронний ресурс] // Інвестиційні партнери 

управління активами. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://ip-am.com.ua/ua/isi/cif_assets.  
2. Активи інститутів спільного інвестування з 2010 по 2017 рр [Електронний ресурс] // УАІБ. – 2017. – 

Режим доступу до ресурсу: http://www.uaib.com.ua/analituaib/publ_ici_quart.html.  
3. Історія значень Індексу українських акцій [Електронний ресурс] // Українська біржа – Режим доступу 

до ресурсу: http://www.ux.ua/ua/index/stat/dailyhistory.aspx?code=UX. 
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МІЖНАРОДНИЙ РИНОК КАПІТАЛІВ ЯК НЕВІД'ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ СВІТОВИХ ФІНАНСІВ 
 

Характерною рисою сучасних світових економічних відносин стає інтенсивний розвиток фінансової 
глобалізації із залученням національних економік до світового ринку капіталу, посилення їх взаємозалежності. 
Багато науковців досліджують сутність окремих інструментів, механізмів, що використовуються для залучення 
капіталів на зовнішніх ринках. 

Власне саме завдяки капіталу та його обігу натуральний обмін перейшов у процес виробництва та 
торгівлі, що стало основою розвитку світової економіки. Визначення економічної категорії «капітал» сьогодні 
має доволі широкі рамки. Капітал як економічний ресурс часто поділяли на реальний, грошовий та фінансовий. 
Якщо у середньовіччя головну роль відігравав грошовий капітал, то у ХХ ст. ключової ваги набула фінансова 
форма капіталу.  

Фактично одночасно з моментом виникнення поняття капіталу розпочався процес формування поняття 
ринку капіталів. Слід зазначити, що міжнародний ринок капіталів (МРК) почав формуватися лише з кінця ХІХ 
сторіччя, тоді як національні ринки виникли набагато раніше.  

Якщо спробувати дати визначення світовому ринку капіталів, то, спираючись передусім на тлумачення 
західних економістів, під цією категорією слід розуміти систему ринкових взаємовідносин, що забезпечує 
акумуляцію та перерозподіл міжнародних фінансових потоків. Водночас, за визначенням З. О. Луцишин, 
світовий ринок капіталів – це ринок предметів торгівлі, на якому є позичковий капітал, боргові інструменти та 
похідні контракти. А з функціональної точки зору – це сукупність національних і міжнародних ринків 
фінансових активів, які акумулюються, перерозподіляються й розподіляються через банківські та фінансові 
установи [1, c. 110].  

Економічна роль ринку капіталів полягає в його спроможності об’єднати дрібні, розрізнені кошти і на основі 
цього активно впливати на концентрацію і централізацію виробництва та капіталу. З функціональної точки зору 
ринок капіталів – це система, що забезпечує акумуляцію і перерозподіл грошових капіталів з метою забезпечення 
процесу відтворення; з інституційної – це сукупність кредитно-фінансових установ, фондових бірж, через які 
рухається позиковий капітал. Таким чином, ринок капіталів – це складова частина фінансового ринку, де формується 
попит і пропозиція на середньостроковий та довгостроковий позиковий капітал. [2, с.256] 

Деякі автори, такі, як В.В. Корнєєв, М.К. Колісник, О.Р. Романенко, І.А. Трахтенберг, С.Я. Огородник, 
М.С. Зязун, вважають, що поняття «світові фінанси» і « міднародний ринок капіталів» є синонімами і змістовно 
аутентичні. Але, на нашу думку, це не є вірним, тому що фінансовий ринок є більш широка категорія за своїми 
складовими елементами, ніж ринок капіталу. Таким чином, ринок капіталу - це сегмент фінансового ринку, 
особлива сфера фінансових відносин, пов’язаних з процесом забезпечення кругообігу середньострокового та 
довгострокового залученого та позикового капіталу. Ринок капіталів слугує джерелом фінансових ресурсів як у 
формі банківських, так і небанківських інструментів. 

Узагальнення різних точок зору щодо визначення поняття «ринок капіталів» дозволяє зробити висновок, 
що ринок капіталів – це ринок, на якому здійснюються операції з середньо- та довгостроковими фінансовими 
інструментами, які відображають як відносини позики, так і відносини власності. Відповідно, ринок капіталів 
включає ринок середньо- та довгострокових боргових інструментів, а також ринок інструментів власності 
(пайовихних паперів). [3, с.105] 

Міжнародний ринок капіталів, відіграючи ключову роль у системі сучасних господарських зв'язків і маючи 
значний потенціал впливу на економічний розвиток, має бути регульованим на національному, міжнародному і 
наднаціональному рівнях. Таке регулювання може здійснюватися за допомогою сукупності спеціальних правових, 
адміністративних, економічних та соціально-психологічних механізмів, та деяких інструментів стимулювання і 
обмеження, а саме: правових, адміністративних, економічних, соціально-психологчіних механізмів. 

Ми вважаємо, що міжнародний ринок капіталів потрібно розглядати як невід’ємну складову світового 
фінансового ринку. Однак деякі науковці ототожнюють ці два поняття, що, напевно, є наслідком складної 
структури світового фінансового ринку та стрімкого розвитку нових інструментів, які є його елементами і 
широко використовуються в сучасних умовах. 

 
1. Луцишин З. О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації / З. О. Луцишин. – К. : 

ДрУк, 2002. – 320 с.  
2.  Еш С.М. Фінансовий ринок : навч. посіб. - К.: - Центр учбової літератури, 2009. - 528 с.  
3.  Клименко В. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. / за ред. Павлова В. І. [В. В. Клименко, Л. М. Акімова, 

Л. М. Докієнко] – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 358 с. 
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СТАН ДЕРЖАВНОГО МОЛОДІЖНОГО КРЕДИТУВАННЯ ЖИТЛА В УКРАЇНІ  
 
Тема молодіжного кредиту на житло, що стартувала в Україні у 2013 році, сьогодні стає досить 

популярною. Даний захід державної підтримки є знаковою подією для молодих сімей, тому що допомагає їм 
придбати власне житло. З проблемою купівлі квартири часто стикаються саме молоді пари, котрі не мають 
достатньої фінансової забезпеченості, часто навіть оренда є непосильним тягарем. Причина – маленькі доходи, 
які все частіше є набагато більшими за суму, що необхідна для оренди та купівлі. Проблеми з житлом можуть 
тривати не рік, а навіть усе життя, особливо якщо в сім’ї є маленькі діти. З допомогою коштів держбюджету у 
майбутньому тисячі українців зможуть покращити свої житлові умови. 

В Україні відповідно до постанови №1032 від 20.12.2017 року діє спеціальна державна програма 
бюджетної допомоги молодим українцям у реконструкції, придбанні та будівництві житла. Держфонд пропонує 
отримати пільговий кредит на житло, якщо претендент стане в чергу і будете відповідати вимогам, головними з 
яких є вік (до 35 років включно), квартирний облік та платоспроможність [2]. Суть допомоги полягає не лише у 
довготерміновому кредиті, а й у компенсації частини відсотків, в деяких випадках у частковому погашенні 
державою тіла кредиту. Умови на яких видаються дані позики різні. Пільговий молодіжний кредит буде 
вигідний для сім’ї, якщо вони мають дітей, тому що при наявності однієї дитини позичальника звільняють від 
сплати відсотків по кредиту, якщо дітей двоє – 25% кредиту гасить держава, якщо троє і більше – держава 
погашає 50% суми зобов’язань. Відсотки також не нараховуються військовослужбовцям, резервістам та 
військовозобов’язаним [1]. 

Існує спеціальна рейтингова система, що дозволяє оцінити шанси на отримання допомоги від держави. 
Виходячи з даних цієї системи перевага надається людям, котрі мають інвалідність, довгий час стоять в черзі на 
житло, мають дітей, вчений ступінь, стабільний дохід [3]. 

Протягом 2016 року за програмами державного молодіжного кредитування 377 молодих сімей отримали 
квартири в 40 будинках по всій Україні. У бюджет 2017 року було закладено гроші на 51 квартиру, а у 2018 – 47 
квартир [3]. Також, в цьому році Державний фонд сприяння житлового будівництва підписав з АБ 
«Укргазбанк» меморандум Державної програми компенсації 30% вартості житла для молодих українських 
сімей за програмою «Доступне житло» [4]. В таблиці  представлено основні джерела фінансування надання 
пільгових кредитів молодим сім’ям. 

 
Показники надання пільгових кредитів молодим сім’ям на будівництво (придбання) житла 2013-2017 [5] 

 

Рік 
Державний 
бюджет,  
тис. грн. 

Місцеві бюджети, 
тис. грн. 

Власні кошти, 
тис. грн. 

Надано 
кредитів 

Проінвестовано 
житла,  
тис. кв.м. 

2013 70 629,7 33 532,3 35 613,9 407 28,8 

2014 24 267,5 36 624,4 23 121,8 253 16,1 

2015 0,0 64 694,2 58 956,1 231 14,5 

2016 0,0 94 336,7 34 301,6 254 16,3 

2017 0,0 115 693,1 63 559,3 319 19,7 

 
Отож, станом на 2017 рік питома вага у кредитуванні належить місцевим бюджетам та власним коштам. 
 Щодо особливостей молодіжного кредитування в інших країнах то, наприклад, в Німеччині 

поширюються абсолютно всі вимоги, що регулюють іпотечне кредитування, але деякі носять досить пільговий 
характер. В Китаї з отриманням житла держава не допомагає, лише підприємства на яких ви працюєте. В США 
так само, як і в Німеччині і Китаї, окремо програми для молодіжного кредитування не існує. В країні існує 
програма пільгового кредитування для малозабезпеченого населення, до яких в окремих умовах можуть 
відноситись і молодята. В Польщі є схожі молодіжні іпотечні кредити, але вони не користуються популярністю. 
Спочатку людина вносить 5%, а решту 95% з часом, мабуть, не всі хочуть розплачуватися за житло 'все життя' 
або ж є інші, більш прийнятні варіанти. 

Отже, для України на даний момент молодіжне кредитування набуває помірних темпів розвитку і не є 
міфом. Воно стабільно працює. Однією з найбільших проблем – завеликий попит та обмежена пропозиція.  

 
1. Умови отримання / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://lv.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-

prohramy/inshi-rehionalni-prohramy/umovy-otrymannia;  
2. Постанова від 29 травня 2001 рік № 584 / [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP010584.html;   
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3. Стаття «У ДЕРЖБЮДЖЕТІ-2018 ЗАКЛАЛИ ГРОШІ ВСЬОГО НА 47 КВАРТИР» / [Електронний 
ресурс]. - Режим доступу: https://tsn.ua/groshi/u-derzhbyudzheti-2018-zaklali-groshi-vsogo-na-47-kvartir-za-
programami-molodizhnogo-kredituvannya-993715.html;  
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[Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2388579-blizko-350-molodih-
simej-zmozut-cogo-roku-otrimati-zitlo-na-pilgovih-umovah.html;  

5. Статистика Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву / [Електронний 
ресурс]. - Режим доступу: https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/pilhove-molodizhne-
kredytuvannia/statystyka. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ УСТАНОВИ ФІНАНСОВОГО ОМБУДСМЕНА В УКРАЇНІ 
 

22 лютого 2018 р. у Верховній Раді України зареєстрували проект закону № 8055 «Про установу 
фінансового омбудсмена». Його підготували  з метою вирішення конфліктів між фінансовими установами та їх 
клієнтами. 

Серйозні проблеми у сфері фінансів розпочалися у 2008 році - їх спровокувала криза. Відповідно до 
результатів дослідження проекту USAID «Трансформація фінансового сектору», довіра до банківських установ 
в Україні перебуває на надто низькому рівні - орієнтовно 20%, з них лише 3% повністю довіряють банкам. 
Станом на кінець І півріччя 2018 року лише 12% опитаних мали депозит у банку. Причиною втрати довіри є 
незахищеність та непоінформованість позичальників щодо кредиту. 

Дослідження показало, що 78% українців не бажають нікуди звертатися у разі виникнення суперечок з 
фінансовими установами у випадку конфліктних ситуацій з фінансовими установами. Станом на кінець вересня 
2018 року, у випадку конфліктних ситуацій з комерційними банками 56% українців зверталися до цієї ж 
установи, 11% – до правоохоронних органів, 10% – до суду, 5% – до регуляторів (Нацбанк, Нацкомфінпослуг), 
4% – до Фонду гарантування вкладів, 1% – до Держпродспоживслужби. А 23% не зверталися ні до кого. 

В Україні суперечки між позичальниками та кредиторами розглядаються виключно судами, які 
продемонстрували свою неефективність, затягування розгляду справ та корумпованість у вирішенні конфліктів 
[1]. Як наслідок, судочинству не довіряє понад 90% українців. Світовий банк запропонував ефективний та 
доступний інструмент примирення - фінансового омбудсмена. Це незалежна особа, яка вирішує в позасудовому 
порядку суперечки між організаціями, що надають фінансові послуги, та їх  клієнтами. Основне завдання і 
результат впровадження інституції  фінансового омбудсмена - підвищення довіри споживачів фінансових 
послуг до фінансового ринку в цілому [2].  

Згідно  законопроекту № 8055 [3], метою діяльності установи фінансового омбудсмена є: альтернативне 
(позасудове) врегулювання спорів між споживачами та надавачами фінансових послуг;  підвищення довіри між 
ними; сприяння підвищенню якості надання фінансових послуг; сприяння у захисті законних прав та інтересів 
клієнтів. Процедура звернення є досить простою: потрібно заповнити форму з даними про себе і додати копію 
попереднього листування з фінансовою організацією. Якщо відповідь від фінансової установи не задовольняє 
вимоги споживача фінансових послуг, або жодної відповіді взагалі немає протягом 30 календарних днів, лише тоді 
клієнт може звернутися до фінансового омбудсмена. Омбудсмен повинен приймати рішення неупереджено, 
компетентно та досить швидко - до 60 днів, у той час, як суди можуть розглядати такі справи 1-2  роки. Основне поле 
діяльності омбудсмена - це невеликі кредити до 372 тис. грн., які перевантажують суди (таблиця).  

 
Порівняння моделей інституту фінансового омбудсмена 

Ознака / Країна Німеччина Великобританія Україна 
1 2 3 4 

Назва установи Омбудсмен державних 
та приватних банків Служба фінансового омбудсмена Інститут фінансового 

омбудсмена 
Орган, що призначає 
фінансового омбудсмена 

Правління спілки 
німецьких банків держава Наглядова рада 

Гранична сума обов’яз-
кового до виконання 
рішення омбудсмена 

5 000 євро 100 000 фунтів стерлінгів 372 300 грн 

Ким/чим фінансується 
діяльність установи 
фінансового омбудсмена 

спілкою німецьких 
банків 

державою та членськими внесками 
англійських банків, що виплачуються  
пропорційно кількості відкритих 
рахунків та додатково 500 фунтів за 
кожну скаргу 

надавачами фінансових 
послуг, які мають відповідну 
ліцензію та зборами за 
розгляд спору. 
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Продовження табл. 

1 2 3 4 

Хто може подавати 
скаргу до омбудсмена фізична особа 

фізична особа, установа та благодійний 
фонд з річним оборотом менше, ніж 1 
млн стерлінгів 

фізична особа  

Термін, протягом якого 
розглядається скарга 2-3 місяці до 6 місяців 60 днів 

Плата клієнтів відсутня відсутня 5% від прожиткового мінімуму 

Характер рішень рекомендації обов’язкові для фінансових установ Є обов’язковим після його 
акцепту споживачем 

 
Рішення фінансового омбудсмена ставатиме обов’язковим після його повного і безумовного акцепту 

(прийняття) споживачем фінансових послуг. Рішення, яке стало обов’язковим для надавача фінансових послуг, 
може бути ним оскаржене в суді лише з окремих підстав, що визначені законопроектом [3]. 

На думку Головного управління ВРУ законопроект має ряд недоліків. Він навряд чи забезпечить 
покращення захисту прав споживачів фінансових послуг, адже фінансування установи фінансового омбудсмена 
передбачається в значній частині за рахунок внесків надавачів фінансових послуг, що створює фінансову 
залежність установи фінансового омбудсмена від надавачів фінансових послуг, а це є підставою для 
упередженості рішень. Комітет ВРУ з питань запобігання і протидії корупції зауважив, що в проекті закону 
містяться  недоліки та норми, які суперечать Конституції України, а саме: передбачений порядок розгляду 
справ і оскарження рішень може призвести до підміни судового порядку розгляду спорів на розгляд спорів 
фінансовим омбудсменом; примусове виконання рішень новоствореної установи, прирівнює вагу рішень 
фінансового омбудсмена до рішень таких органів, як суди, нотаріуси, державні виконавці тощо, які на відміну 
від омбудсмена, мають кримінальну відповідальність за прийняті рішення; оскільки законопроектом 
передбачено фінансування діяльності установи фінансового омбудсмена за рахунок внесків та зборів за розгляд 
спору, то захист прав споживачів фінансових послуг стає платною послугою. 

На даний момент ринок фінансових послуг України потребує збалансування інтересів держави, 
фінансових установ та клієнтів. Іноземний досвід показує, що поява інституту фінансового омбудсмена 
позитивно відображається на якості надання фінансових послуг, адже забезпечує швидке та безкоштовне для 
фізичних осіб розв’язання конфлікту між сторонами, підвищує прозорість ринку, виявляє й вирішує проблеми у 
фінансовому секторі та суттєво розвантажує судову систему.  

Саме діяльність фінансового омбудсмена, який повинен бути незалежним, може відновити довіру 
клієнтів до фінансових установ. З огляду на це, сподіваємося, що і в Україні інститут фінансового омбудсмена 
сприятиме коректній поведінці учасників на ринку  фінансових  послуг, тож  з часом у громадян дедалі більше 
почне відновлюватися довіра до банківських та небанківських фінансово-кредитних установ. Зрозуміло, що 
такий крок невдовзі зможе «запустити» розвиток економіки нашої країни із зовсім іншою силою.  

 
1. Український фінансовий омбудсмен – переваги та ризики впровадження системи [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.consumerinfo.org.ua/must_know/finance/1103/14855/  
2. Зачосова Н.В. Запровадження інституту фінансового омбудсмена в Україні: ймовірні наслідки для 

економічної безпеки фінансових установ / Н.В. Зачосова // Академічний огляд. - 2016. - № 1. - С. 80–85. - Режим 
доступу: http://acadrev.duan.edu.ua/images/stories/files/2016-1/10.pdf. 

3. Проект Закону «Про установу фінансового омбудсмена» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63512. 
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МЕТОДИ МІНІМІЗАЦІЇ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ В УКРАЇНІ 
 

Нинi кредитний ризик займає перше мiсце серед всiх банкiвських ризикiв i призводить до неабияких збиткiв у 
дiяльностi, як i окремих банкiв так i банкiвської системи разом. У банкiвській сферi найбiльший дохiд приносять 
кредитнi операцiї, якi охоплюють основний ризик втрати, тому управлiння кредитним ризиком – це, по сутi, 
вимiрювання спiввiдношення «ризик – прибуток» i управлiння ним. З огляду на це актуальним для розвитку 
банкiвського сектора є оцiнка й методи управлiння кредитним ризиком для мiнiмiзацiї його в майбутньому.  

В законодавствi України кредитний ризик визначається, як розмiр очiкуваних втрат (збиткiв) за активом 
унаслiдок дефолту боржника / контрагента [1]. Кредитний ризик є одним з найбiльш суттєвих ризикiв 
банкiвської дiяльностi. Неадекватна оцiнка банком рiвня кредитного ризику може спричинити втрату капiталу 
та лiквiдностi, створюючи загрозу iнтересам вкладникiв та iнших кредиторiв банку. У зв’язку з цим 
Нацiональний банк України звертає особливу увагу адекватностi оцiнки банками величини кредитного ризику й 
ефективного управлiння ним.  
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На рiвнi кредитного портфеля найбiльш розповсюдженi такi методи управлiння кредитним ризиком:  
Створення резервiв, тобто формування резервiв є обов’язковим способом управлiння кредитним 

ризиком, регламентованим вiдповiдними нормативними актами НБУ [2, с.61]. Створення резерву для 
вiдшкодування ймовiрних втрат за кредитними операцiями надає банкам можливiсть вiдшкодувати неповерненi 
кредити шляхом коштiв, що накопичуються вiдповiдно до встановлених вимог, що має обов’язковий характер.  

Лiмiтування, є досить поширеним методом управлiння кредитним ризиком кредитного портфеля у 
вiтчизнянiй банкiвськiй практицi, не є обов’язковим i залежить вiд кредитної стратегiї конкретної банкiвської 
установи [2, с.62]. Завдяки встановленню лiмiтiв кредитування банки можуть уникнути критичних втрат 
внаслiдок необдуманої концентрацiї будь-якого виду ризику.  

Диверсифiкацiя кредитiв, передбачає розподiл вкладених в економiку позичкових капiталiв мiж рiзними 
за своїми параметрами iнструментарiю, що сприяє зниженню загальної ризикованостi кредитного портфеля, яка 
дорого коштує та має високу ефективнiсть застосування [3, c.46].  

Сек’юритизацiя активiв – це «iнноваційна технiка фiнансування; основна iдея полягає у списаннi фiнансових 
активiв iз балансу банку та їхнє рефiнансування за допомогою випуску цiнних паперiв на мiжнародному ринку i 
ринку капiталiв» [3, c.46]. В Українi можна стверджувати, що сек’юритизацiя є новим методом управлiння з високою 
вартiстю та ефективним результатом. Даний метод розповсюджений серед банкiв, якi мають великi обсяги 
однорiдних кредитних вкладень i потребують адекватних засобiв управлiння ними.  

Розглянувши методи управлiння кредитним ризиком та оцiнки дiєвостi їх при застосуваннi банками 
України, свiдчить про досить нечисленний їх набiр характерний для сьогоднiшньої банкiвської практики, що 
значно зменшує можливiсть мiнiмiзувати кредитний ризик i вiдповiдно саму ефективнiсть управлiння ним.  

Вважаємо, що найефективнiшим методом управлiння кредитним ризиком є застосування всiх методiв 
комплексно. Крiм того, кожен метод потрiбно використовувати на вiдповiдному для нього етапi, коли це буде 
найдоцiльнiше.Також необхiдно розвивати та вдосконалювати нормативно-правову базу по оцiнцi й управлiннi 
кредитним ризиком банку в Українi.  

 
1.  Положення про визначення банками України розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими 

операцiями, затверджене Постановою Правлiння НБУ № 351 від 30.06.2016 зi змiнами i доповненнями № 67 вiд 
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СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЇЇ ФУНКЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Банківська система – це сукупність різних видів банків та банківських інститутів, за допомогою яких 
здійснюється мобілізація коштів і надаються клієнтурі різноманітні послуги з прийому вкладів і надання 
кредитів. Банківська система України потребує реформування шляхом ефективного  нормативно-правового 
поля яке б визначало чіткий механізм регулювання банками та контроль за банківськими ресурсами. Ці процеси 
є важливими в кризових умовах сучасної України і вимагають постійного контролю та аналізу. 

Банківська система існує в будь-якій країні в певний історичний період і є складовою частиною кредитної 
системи держави. Для нормального функціонування банківська система має відповідати наступним вимогам. 

У країні повинна бути достатня кількість діючих банків і кредитних установ. Систему слід розглядати як 
таку, що систематично розвивається і кількісно та якісно змінюється [1]. 

Структура банківської системи є дворівневою і складається з Національного банку України та 
комерційних банків різних видів і форм власності, у тому числі експортно-імпортного банку України та 
спеціалізованого комерційного ощадного банку України. Національний банк України є центральним банком, 
який проводить єдину державну грошово-кредитну політику з метою забезпечення стабільності національної 
грошової одиниці. 

Комерційні банки створюються на акціонерних або пайових засадах юридичними і фізичними особами. 
Свої функції комерційні банки реалізують через виконання таких операцій, як залучення коштів підприємств, 
установ, організацій, населення на депозитні, вкладні разхунки та недепозитні залучення коштів, кредитування 
суб'єктів господарської діяльності та громадян, вкладанням у цінні папери, формування касових залишків та 
резервів, формування інших активів: касове та розрахункове обслуговування народного господарства, 
виконання валютних та інших банківських операцій [2]. 

Виділяють наступні специфічні функції банківської системи України: 
а) створення грошей і регулювання грошової маси; 
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б) трансформаційна функція; 
в) стабілізаційна функція. 
Функція створення грошей і регулювання грошової маси полягає в тому, що банківська система 

оперативно змінює масу грошей в обігу, збільшуючи або зменшуючи її відповідно до зміни попиту на гроші. У 
виконанні цієї функції беруть участь усі ланки банківської системи (НБУ і комерційні банки), і вона стосується 
всіх напрямів банківської діяльності. 

Для банківської системи характерна трансформаційна функція, яка полягає в тому, що банки, 
мобілізуючи вільні кошти одних суб'єктів господарювання і передаючи їх іншим, мають можливість змінювати 
(трансформувати) величину й строки грошових капіталів та фінансові ризики. 

Банківська система також виконує стабілізаційну функцію, тобто функцію забезпечення сталості 
банківської діяльності та грошового ринку. Для банківської діяльності характерна висока ризикованість і банки 
працюють в умовах постійної і підвищеної загрози втрати грошей та банкруцтва, тому боротьба з ризиками є 
важливим завданням не лише окремих банків, а й усієї банківської системи [3]. 

НБУ також зазначає, що для інших платоспроможних банків відрахування в резерви в 2016 році порівняно з 
попереднім роком істотно знизилися. Ця позитивна тенденція призвела до зменшення їхніх сукупних збитків у 2,8 
рази – до 24 млрд грн з 66,9 млрд грн в 2015 році. Зокрема, значно скоротила масштаби збитків за 2016 група 
державних банків – на 21,5 млрд грн. У числі інших позитивних тенденцій для всієї банківської системи регулятор 
також відзначив зростання порівняно з 2015 роком чистого процентного доходу на 15% за рахунок зростання 
процентних доходів (на 4,6 млрд грн) на тлі зниження процентних витрат (на 1,2 млрд грн) [4]. 

Національний банк України (НБУ) в 2017 році очікує виходу банківського сектора на прибуткову 
діяльність без врахування фактора ПриватБанку. Про це повідомляє прес-служба НБУ.  Як наголошується в 
повідомленні, основними факторами, які сприятимуть прибутковій діяльності банків в поточному році, є 
скорочення відрахувань у резерви і активніше зростання процентних доходів завдяки пожвавленню 
кредитування реального сектора. Як нагадує регулятор, в 2016 році був історично зафіксований найвищий 
збиток банківського сектора – 159,4 млрд. грн. Значний негативний результат банківської системи зумовлений, 
головним чином, визнанням наприкінці минулого року ПриватБанком 135,3 млрд грн збитку, згенерованого 
доформуванням резервів за кредитними операціями [4]. 

 
1. Поняття, функції та структура банківської системи України. Питання функціонування банківської 

системи України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/bank/19876/   
2. Структура банківської системи України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ua.textreferat.com/referat-19707-2.html  
3.  Банківська система України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 4.  

У НБУ розповіли про перспективи банківської системи України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=13021&menu=22&Itemid=69. 
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БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО  
ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ  

 
Розвиток сектору малого та середнього підприємництва (МСП) – один із пріоритетів держаної 

економічної політики. Адже МСП – рушійна сила у зростанні економіки: створення нових робочих місць, 
сприяння збільшення ВВП, конкурентоспроможності. Про проблеми і перспективи розвитку МСП дізнаємося із 
«Стратегії розвитку МСП» складеного Мінекономрозвитку України. Реалізація стратегії здійснюється за 
шістьома напрямами, другим з яких є розширення доступу МСП до фінансування. 

 

 
Рис. 1. Джерела фінансування капітальних інвестицій 

за січень-червень 2018 р. 
Сформовано за даними: [1] 
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Отож, як свідчать дані 75,4% фінансування капітальних інвестицій здійснюється за рахунок власних 
коштів і лише 7,5% за рахунок банківських кредитів. За даними Держстату у 2017 році 5,3% капітальних 
інвестицій фінансувалися за рахунок банківських позик, у 2016 р. – 7,1%, а у 2015 р. – 7,3%. «Ділові очікування 
підприємств України», складені НБУ, виявили, що підприємства на початок 2018 р підвищили очікування щодо 
зростання потреби в позикових коштах: 43,5% (у IV кварталі 2017 року – 36,8%), а найбільша потреба в 
запозиченнях у малих підприємств. Тому можемо говорити про зростаючий попит станом на 2018 рік з боку 
підприємств на кредитні кошти.  

Основними факторами, що можуть змусити підприємство уникати використання кредитних послуг: 
високі ставки, надмірні вимоги до застави, складна процедура оформлення документів, коливання курсу гривні 
до іноземних валют, наявність інших джерел фінансування, невпевненість у спроможності підприємства вчасно 
виконувати боргові зобов’язання [2]. Найсуттєвішою перешкодою названо високі ставки за кредитами. 
Розглянемо пропозиції трьох банків із найбільшим кредитно-інвестиційним портфелем.  

 
Умови кредитних ліній українських банків 

ПриватБанк Райффайзен Банк Аваль Альфа-Банк 
Поновлювальна і непоновлювальна кредитна 
лінія. Валюта: UAH, USD, EUR. Для 
поновлювальної лінії: Строк дії договору до 12 
міс.. Сума від 50 тис. до 2000 тис. грн. Ставка 90 
днів: UAH – 19%; EUR – 8%; USD – 8%; 180 днів: 
UAH – 20%; EUR – 8,5%; USD – 8,5%; Порядок 
погашення: обнулення кожні 90/180 днів. 
Забезпечення: тверда застава (товар в обігу 
(коефіцієнт покриття за ринковою вартістю – 
2,5)), і- порука від власника бізнесу. Для 
непоновлюваної: Строк дії договору від 1 до 5 р. 
Сума від 50000 до 10 000000 грн. Ставка – 19%. 
Порядок погашення – ануїтет. Забезпечення - 
нерухомість, обладнання, автотранспорт, 
додатково – порука від власника бізнесу. 

Поновлювальна і 
непоновлювальна 
кредитна лінія. Термін: до 
18 місяців. Відсоткова 
ставка – 19-20,5%. Валюта 
кредиту: UAH. 
Погашення – згідно 
графіку. Максимальний 
ліміт – 30 млн. грн. 
Застава – нерухоме майно, 
транспортні засоби, 
машини та обладнання, 
майнові права на депозит. 
Комісія - 0,99%. 

Ппоновлювальна і непоновлювальна 
кредитна лінія. Сума без застави: до 
7 500 тис. грн.; під заставу: до 30 000 
тис. грн. Валюта: UAH, USD, 
EUR.Термін: до 24 міс.  Погашення: 
індивідуальне.  Відсоткова ставка: 
фіксована. Разова комісія: 0,9% від 
суми кредиту, мін. 2 тис. грн. 
Забезпечення: без застави: фінансова 
порука власника бізнесу; під заставу: 
нерухомість, обладнання, транспортні 
засоби. 

Сформовано за даними [3,4,5] 
 
Отже, можемо стверджувати, що найбільш гнучким до потреб МСП є ПриватБанк (можлива заставна і 

беззаставна кредитна лінія, доступні три валюти кредитування, комісії немає). Найбільш консервативним є 
Райффайзен Банк Аваль, надає кредитну лінію лише під заставу та у національній валюті. Альфа-банк виграє у 
беззаставному кредиті, адже надає більшу у 3-чі суму, ніж ПриватБанк та на довший термін. 

Прогресивний розвиток України неможливий без динамічного розвитку малого бізнесу. МСП потребує 
фінансових ресурсів і оскільки держава не забезпечує їх необхідним, підприємства змушені звертатися до 
банківських установ. Більшість МСП не влаштовують умови кредитування, проте це може стати передумовою 
до початку тісної співпраці та створення нових вигод для обох сторін у майбутньому. 

 
1. Офіційний сайт Держстату [Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.  
2. Ділові очікування підприємств [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=67591193.  
3. Офіційний сайт ПриватБанку. [Електронний ресурс]-Режим доступу: https://privatbank.ua   
4. Офіційний сайт Райффайзен Банк Аваль [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.aval.ua  

5. Офіційний сайт Альфа Банку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://alfabank.ua 6. Стратегія 
розвитку МСП на період до 2020 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250167535. 
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СТАН ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ  
 
В Україні іпотечне кредитування має низку проблем.  Головними проблемами є надто високі ставки на 

вторинне житло, висока вартість первинного житла, використання об’єкту як застави, яке й кредитується. Такі 
проблеми, взагалі не мотивують споживачів отримувати ці кредити [1]. Внаслідок такої ситуації, комерційні банки 
здебільшого надають перевагу споживчим кредитам, ніж іпотечним. Недоліком іпотечного кредиту для 
позичальника є можлива втрата власності на предмет іпотечного кредитування  при не виконанні зобов’язань, які 
передбачені кредитним договором. При перетворенні нерухомості в операційний капітал спостерігається зростання 
інвестиційних можливостей , самостійне розпорядження доходом, який отриманий в результаті користуванням 
предмета іпотеки. Саме тому стан іпотечного кредитування України необхідно проаналізувати [3]. 
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Аналізуючи зміни обсягу надання іпотечних кредитів, можна простежити позитивні зміни, пожвавлення 
кредитування у 2016 році (показник становив 145 679 млн.грн) [2]. Позитивним чинником є те, що в загальному 
обсязі наданих іпотечних кредитів  переважає частка кредитів в національній валюті. Іпотечне кредитування 
активізується, проте, його обсяги достатньо малі, щоб впливати на попит (Рис.1). 

Надзвичайно високі процентні ставки є однією з проблем  з якою стикнувся іпотечний ринок України, 
що стало тягарем для тих, хто бажає отримати кредит для придбання нерухомості. Шукаючи найбільш вигідні 
умови , за якими можна придбати житло у кредит, покупці намагаються взяти кредит від забудовника. 
Процентні ставки коливаються у межах 15%.(Рис.2). 

Домашні господарства виступають також основними споживачами іпотечних кредитів.Структура обсягів 
іпотечного кредиту наданих домашнім господарствам у валюті долар США значно переважає(рис.3).  

Кредитам, наданим у національній валюті притаманні найвищі ставки. Ставка процента за іпотечними 
кредитами протягом 2006-2018 років коливаються від 13% до 21 %. У липні 2017 показник досяг 
максимального значення, що становив 39,4% (Рис.4).  

Більшість банків не мають змоги кредитувати під невеликий відсоток через великі ризики, тому змушені 
закладати його у відсоткову ставку. У розвинених країнах іпотеку можна взяти під 3-7% річних. Мова йде про 
країни де ризики для банків менші та рівень інфляції коливається у межах одного відсотка на рік. 

 

 
Рис. 1. Динаміка зміни обсягу надання іпотечних кредитів 

(млн.грн.) нефінансовим корпораціям 

 
Рис. 2.  Графік процентних ставок за іпотечними 
кредитами надані нефінансовим корпораціям (%) 

 
Рис. 3. Динаміка обсягів іпотечних кредитів (млн.грн.) 

наданих домашнім господарствам 

 
Рис. 4. Графік процентних ставок за іпотечними 
кредитами  надані домашнім господарствам (%) 

 
Тому покращення економічного стану в країні є найбільш пріоритетним завданням у вирішенні даної 

проблеми. Відтак, процентна ставка у Польщі не перевищує 4%,  в США можна отримати іпотечний кредит з 
фіксованою ставкою 6-7% річних на 30 років. 

Модель сучасного українського ринку іпотечного кредитування  характеризується такими факторами: • 
банківською моделлю іпотечного фінансування; • надання переваги кредитним банківським інструментам; • 
спеціалізовані інститути іпотечного ринку практично відсутні як і гарантійні фонди іпотечного страхування 
ринкового фінансування; • щодо іпотечного рефінансування є неможливість використання інструментів фондового 
ринку[3]. Найпоширенішою моделлю на ринку іпотечного кредитування є розширено-відкрита модель. Дана модель 
застосовується у провідних країнах світу, таких як США, Канаді, Данії, Швеції та інших країнах. 

Отже, в Україні варто здійснити такі заходи щодо іпотечного кредитування як: запобігти ігноруванню на 
державному рівні досвіду європейських країн, зокрема Німеччини, Чехії, Угорщини (при тому, що українські 
традиції в сфері заощаджень нагадують  німецькі); крім того,  участь української держави в іпотечному ринку є 
недостатньою та дуже низькою, тому варто збільшити вплив держави; розглянути можливість створення 
будощадкас для накопичення цільових житлових заощаджень з виплатою премій по таким заощадженням 
державою. Це може дати суттєвий  поштовх розвитку житлового іпотечного кредитування поряд з іпотечними 
кредитними програмами комерційних банків [4]. Досвід Німеччини та деяких постсоціалістичних країн вказує 
на доцільність таких заходів.  

 
1. Факти / Україна / Суспільство / Іпотека в Україні: скільки доведеться переплатити і яка повинна 

бути зарплата/26.02.2018 [Електронний ресурс] - Режим доступу :  https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20180226-
ipoteka-v-ukrayini-skilky-dovedetsya-pereplatyty-i-yaka-povynna-buty-zarplata/. 

2. Національний банк України [Електронний ресурс] - Режим доступу : https://bank.gov.ua/. 
3. Свистун Л.А., Довгаль Ю.С. Іпотечне кредитування в Україні: сучасні проблеми та фактори 

розвитку:[монографія] / Л.А. Свистун, Ю.С Довгаль – Полтава: ПолтНТУ, 2014. - 162 с. 
4. Мироненко, В. Перспективи розвитку національної  системи іпотечного кредитування з урахуванням 

зарубіжного досвіду / В. Мироненко, Г.Мироненко // Вісник НБУ-2011.- №5. – С.38-41. 
 

 



 172 
 

Ступницька Г.М.  
гр. ФБСС-21, Інститут економіки і менеджменту  

Науковий керівник – к.е.н, професор кафедри фінансів Партин Г.О. 
 

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ  
 
Важливим напрямом відновлення й активізації економічного розвитку є формування ефективних 

механізмів залучення фінансових ресурсів у реальний сектор економіки. Враховуючи нестійкий фінансовий 
стан переважної більшості підприємств, ускладнений доступ до кредитних ресурсів банків, саме ринок цінних 
паперів може виступати активним і провідним каналом залучення капіталу суб’єктами господарювання.   

Розглянемо тенденції розвитку ринку таких корпоративних цінних паперів як акції. Так, після тривалого 
знецінення вартості акцій українських компаній і сильного падіння фондового ринку, він впродовж 2015-2017 
рр. демонструє зростаючу тенденцію. На початку 2018 р. аналітики агентства Bloomberg визнали, що Україна є 
світовим рекордсменом у 2017 р. зі зростання фондового індексу UX, збільшення якого тільки за цей рік 
становило 80 % (наприклад, в США зростання фондового ринку за 2017 рік склало 20 %) [1].  

Серед причин такого стрімкого зростання є низька база порівняння, адже ціни на українські активи з 
початком анексії Криму і російської окупації були дуже низькими. Наприкінці 2016 року індекс впав до абсолютного 
мінімуму за всю історію України − до 795 пунктів. Цілком природно, що із початком відновлення економіки і її 
зростання ситуація нормалізувалась. 

У 2017 році, за даними НКЦПФР, продаж акцій та інших цінних паперів в країні зростала швидкими темпами. 
Так, загальний обсяг торгів на фондовому ринку за 2017 рік збільшився на 367,17 % і склав 10,2 млрд. дол. Індекс 
UX, який розраховується «Українською біржею», в 2017 році зріс на 71,27 %, до 1363 пунктів до 28 грудня. Хоча 
інвестори і зреагували на позитивні новини українських компаній, лідером з продажу були не акції, а облігації. 

Основний обсяг торгівлі акціями в Україні зосереджено на «Українській біржі». В індексному кошику 
«Української біржі» станом на 2017 рік перебували акції всього п’яти емітентів.  

В 2018 р. український фондовий індекс продовжив зростання і цінні папери були привабливими. Україна 
зрівнялася з такими країнами, що розвиваються, як Румунія, Аргентина, Бразилія, де зростання фондового ринку 
було на рівні 9-10% [2]. 

Активність інвесторів в 2017 році була зумовлена насамперед  висхідним трендом цін на сировинні товари на 
світових ринках. Зростання цін на сталь і руду підвищує інвестиційну привабливість акцій українських емітентів. 

Серед найбільших проблем вітчизняного ринку цінних паперів відзначимо такі: 
•  дуже малий обсяг (загальний обсяг всього українського фондового ринку, включаючи облігації в 

Україні, за даними НКЦПФР, у 2017 році склав 7,6 млрд. дол.), відповідно неможливо здійснювати значні 
операції, наприклад, на 5-10 млн. дол. та мала кількість якісних емітентів, акції яких присутні на ринку, що 
негативно впливає на їхню капіталізацію і ліквідність; 

•  вузький сегмент біржової торгівлі порівняно з позабіржовим, особливо це актуально для операцій з 
державними цінними паперами. Наприклад, 80-95% обігу ОВДП протягом 2013-2016 рр. відбувалось поза 
біржею та  низький ступінь інтеграції вітчизняного ринку цінних паперів до міжнародних фінансових ринків;  

•  недостатньо розвинений ринок корпоративних облігацій та акцій, причому всі великі пакети акцій є 
монополізованими та низька ліквідність, що зумовлено значною недовірою населення до фінансових 
інструментів, а також до вітчизняних інвестиційних управляючих; 

•  недостатня прозорість українського ринку цінних паперів, передусім через офшорну структуру 
власників, які не схильні до розкриття інформації [3]. 

Отже, загальний рівень розвитку ринку корпоративних цінних паперів і, зокрема, акцій, залишається дуже 
низьким та не виконує повною мірою належних функцій, а саме, мобілізації капіталу для розвитку реального 
сектору, ефективного розподілу ресурсів, диверсифікації інвестиційних ресурсів, хеджування ризиків тощо. 

 
1. Тарасюк Д.С. Розвиток ринку корпоративних цінних паперів в Україні. Дис. на здобуття наук. ступ. 

к.е.н. Спец. 08.00.08. − Львів, ЛНУ імені Івана Франка,. 2015. − 218 с.  
2. Фінансовий ринок України в умовах відкритої господарської системи. Аналітична записка. − 

Електронний ресурс. − Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/finansovuy_runok-7ebc0.pdf  
3. Шульга О. Фондовий вибух. Чому зростають акції українських компаній / Ольга Шульга. − 2 лютого 

2018. − [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://biz.nv.ua/ukr/publications/fondovij-vibukh-chomu-
zrostaje-vartist-aktsij-ukrajinskikh-kompanij-2449604.html. 
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ВИКОРИСТАННЯ БЕЗКОНТАКТНИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
 

За останні роки система безконтактних розрахунків стала доступнішою для багатьох країн світу. З 
кожним роком все більша частина населення користується даною технологією. І як кожна технологія, система 
безконтактних розрахунків має як свої перевати, так і недоліки. Системи Google Pay та Apple Pay стали 
доступними і в Україні, а отже є актуальним аналіз перспективності їх використання для українців. 

Система безконтактних розрахунків Google Pay та Apple Pay працюють на основі технології NFC (Near 
Field Communication, «комунікація ближнього поля»). Саме використання даної технології дає можливість на 
відстані до 10см. обмінюватись даними між приладами. [1] В Україні система Google Pay стала доступною в 
листопаді 2017 року, а система Apple Pay – у травні 2018р.  

Розглядаючи переваги даних сервісів, в першу чергу варто відмітити зручність використання. В даних 
сервісах можна зберігати картки банків, які підключилися до Google Pay та Apple Pay, а розрахунки займають 
декілька секунд. Також серед переваг відзначають значну безпеку у використанні. При розрахунках через дані 
сервіси дані карт нікуди не передаються, оскільки для оплати створюється унікальний шифр – токен, що і 
забезпечує максимальний захист транзакції. У разі втраті смартфону є можливість дистанційно видалити всі 
особисті дані. Варто також зазначити, що використання Google Pay та Apple Pay є безкоштовним – за 
проведення транзакцій комісія не сплачується, завантаження додатків також є безкоштовним [1]. 

Поряд із наведеними перевагами можна зазначити і певні недоліків даних сервісів. Так оскільки в 
Україні дані системи безконтактних розрахунків почали діяти відносно недавно, далеко не всі банки підключені 
до даних сервісів. Іншим недоліком є те, що частина діючих POS терміналів не підтримує безконтактні платежі. 
Їх частка постійно зменшується, проте такі термінали все ще є [1]. 

Розглядаючи використання сервісів безконтактних розрахунків у світі бачимо, що з кожним роком попит 
на них зростає. Так у 2016 році у світі налічувалось 62 млн. користувачів Apple Pay, а вже у 2017 році – 127 
млн. користувачів [2]. Серед найпопулярніших додатків для мобільних платежів у США за станом на травень 
2018 року за кількістю користувачів Apple Pay зайняло друге місце (22 млн. користувачів), а Google Pay зайняло 
третє місце (11,1 млн. користувачів) [3]. 

Підсумовуючи можна зробити висновок, що системи безконтактних розрахунків зараз активно 
розвиваються, і їх використання є перспективним як в усьому світі, так і в Україні. Зручні швидкі розрахунки є 
дуже безпечними, оскільки дані карт нікуди не передаються, а виявлені недоліки радше можна назвати 
тимчасовими: кількість підключених банків до системи безконтактних розрахунків зростає, як і збільшується 
кількість POS терміналів, які підтримують технологію NFC. 

 
1. Некрасов В. Android Pay вже в Україні: хто зможе перетворити свій смартфон на гаманець[Електронний 

ресурс] / В. Некрасов – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/publications/2017/11/1/630692/  
2. Number of Apple Pay users worldwide in 2016 and 2017[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.statista.com/statistics/911914/number-apple-pay-users/   
3. Most popular proximity mobile payment apps in the United States as of May 2018 [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: https://www.statista.com/statistics/863946/user-base-of-leading-proximity-payment-apps-usa/ . 
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ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ 
 

Валютне регулювання – спеціальний правовий режим реалізації валютних відносин, який передбачає 
комплекс заходів, здійснюваних уповноваженими державними органами, спрямованих на організацію 
функціонування внутрішнього валютного ринку в державі та визначення порядку проведення валютних операцій [1]. 

Головним моментом регулювання валютного курсу, це є його інструменти. Група економічних 
інструментів складається з наступних складових: 

1) валютна інтервенція; 
2)  дисконтна політика; 
3) валютні обмеження; 
4)  девальвація і ревальвація валют. 
Валютна інтервенція – це купівля чи продаж іноземної валюти центральним банком. Якщо йде падіння 

курсу національної валюти, і її треба зупинити, то центральний банк збільшує продаж інвалюти на ринку. Коли 
курс національної валюти небажано підвищується, то центральний банк має збільшити купівлю іноземної 
валюти на ринку. Національний Банк України володіє достатнім обсягом валютних резервів, за для 
регулювання курсу національної валюти за допомогою інструментів валютної інтервенції. Валютні інтервенції 
можуть бути ефективними, але лише в короткостроковому періоді. Найбільш ефективними валютні інтервенції 
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є коли вони спрямовані на зростання та підвищення ефективності нацвиробництва супроводжуються 
відповідними заходами в галузі загальноекономічній політики держави [2]. 

Дисконтна політика – це маніпулювання центральним банком обліковою ставкою з метою впливу на 
динаміку валютного курсу. Центральний банк підвищує або знижує облікову ставку. Знижує він обліковий 
відсоток коли потрібно знизити валютний курс. Підвищує коли потрібно стимулювати приплив капіталу з 
інших країн, де облікова ставка нижча. Підвищення облікової ставки може спричинити збільшення кредиту 
всередині країни і таким чином призупинити розвиток нацвиробництва [3]. 

Валютні обмеження – це скеровані операцій з валютою та іншими валютними цінностями. Вони являють 
собою сукупність заходів та нормативних правил держави, що вводяться чи відміняються залежно від 
економічної ситуації в країні. В умовах нестабільності національних грошей в країні можуть бути поставлені 
певні заборони, ліміти. Наприклад фінансова криза 90-х років XX ст. було поставлене певні обмеження на 
відкриття рахунків в іноземних банках для юридичних осіб. Коли ж економічна ситуація почала виправлятися, 
поступово відбулося послаблення та з годом зняття цього обмеження [4]. 

Девальвація – це здійснення комплексу заходів за для зниження валютного курсу. Це стимулює 
підвищення експорту, але з тим девальвація стримує розвиток імпорту так як позиції імпортерів погіршуються, 
тому що їм доводиться купувати інвалюту за вищим курсом [5]. 

Ревальвація має протилежний зміст до девальвації, вона стимулює розвиток імпорту, це пов'язане з тим, 
що імпортери купують інвалюту за нижчим курсом. Однак експортери нестимуть втрати, їхні позиції на 
світовому ринку можуть послабнути. Отже, цілеспрямоване проведення девальвації та ревальвації повинно 
відбуватися обережно, зі зіставленням усіх плюсів та мінусів для розвитку національної економіки [5]. 

Таким чином, інструменти валютного регулювання являють собою сукупність методів і важелів, за 
допомогою яких здійснюється вплив на валютний курс шляхом виконання спеціальними державними органами 
своїх повноважень у сфері валютного регулювання і контролю. Особливості їх використання визначають 
реальну валютну політику в країні та забезпечують реалізацію органами державної влади (перш за все, 
центральними банками) функцій, пов’язаних з валютним регулюванням. 
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https://buklib.net/books/28229/  
4.  Методи регулювання валютного курсу – Валютні обмеження та валютний коридор / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5483617/page:6/  
5. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://library.if.ua/book/37/2457.html. 
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АНАЛІЗУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ 
  

Постійна конкуренція між банками та боротьба за клієнтів змушує банки до поповнення ринку новими 
продуктами і послугами, покращує якість наданих продуктів для задоволення різних потреб клієнтів. 

Сьогодні в Україні рівень інноваційного потенціалу банків є достатнім, але не може реалізуватися в 
повному обсязі через складну економічну ситуацію в країні. Українські банки, зазвичай, залучають досвід 
західних колег, що не дає можливості розвиватися, створювати щось унікальне, але скорочує витрати на 
створення та впровадження нових продуктів. На сьогодні лише найбільші банки (ПриватБанк, Ощадбанк, 
Альфа-Банк, Укрсиббанк, ОТП Банк)  працюють на покращення та вдосконалення своїх продуктів. 

Найпопулярнішими банківськими продуктами є, кредитні картки та кредити готівкою [1]. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика кредиту готівкою на українському ринку 

№ Назва банку Річна 
ставка,% 

Разова 
комісія,% Щомісячна комісія,% 

Середній 
щомісячний 
платіж,грн. 

Середня 
переплата за 
кредит,грн. 

1. ПриватБанк 55,08 4,59 відсутня 1045 - 1543 4131 
2. Альфа-Банк 19,99 відсутня 2,45% від суми 

заборгованості 
1310-1491 4827 

3. Райффайзен Банк 
Аваль 

38,40 відсутня відсутня 1031-1378 2496 

4. Кредобанк 69,99 відсутня відсутня 1057-1690 4549 
5. ОТП Банк 10,00 відсутня 3,30 від суми 

заборгованості 
1404-1490 5402 
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Таблиця 2 
Порівняльна характеристика кредитної карти на українському ринку 

 

№ Назва банку Річна 
ставка,% 

Комісія за 
зняття,% 

Щомісячна 
комісія,% 

Середній 
щомісячний 
платіж,грн. 

Середня 
переплата за 
кредит,грн. 

1. Альфа-Бак 39,99 відсутня відсутня 430-580 1303 
2. Райффайзен Банк Аваль 45 3 відсутня 432-600 1368 
3. ПриватБанк 43,20 4 відсутня 431-594 1370 
4. ОТП Банк 36 4 відсутня 429-564 1175 

 
Проаналізувавши кредити готівкою та кредитні картки видно, що на українському ринку 

банківських послуг існує досить велика конкуренція. Банки удосконалюючи свої продукти намагаються 
залучити та перехопити клієнтів у конкурентів. Для цього вони зменшують умови продуктів чи створюють 
нові продукти. Найкраща пропозиція готівкового кредиту станом на вересень 2018 року є у Райффайзен 
Банку Аваль. Не дивлячись на високу річну ставку, переплата за кредит є найменшою з усіх пропозицій на 
ринку,а також відсутня щомісячна комісія. Найкраща пропозиція кредитної картки у Альфа-Банку. Це 
єдиний банк на ринку у якому немає комісії за зняття кредитних коштів з усіх банкоматів України, а також 
найменша переплата за користування кредитними коштами.  

Отже,сучасний стан розвитку ринкової економіки України та банківського сектору свідчить, що 
розвиток банківських послуг забезпечує стабільну економічну ситуацію в країні. Сьогодні в Україні 
необхідно удосконалити процеси забезпечення банківських послуг для фізичних осіб, що сприятиме зрос-
танню довіри населення до банківської системи та забезпечить приплив заощаджень в економіку держави 
[2]. Аналізування найпопулярніших продуктів вітчизняних банків дозволяє стверджувати , що етап 
удосконалення банківських продуктів спрямований на обслуговування ринку фізичних осіб, що в свою 
чергу створює ринкову конкуренцію і сприяє покращенню послуг для населення та забезпечує збільшення 
надходжень до бюджету країни. Тому банкам потрібно працювати над розширенням банківських продуктів 
і послуг для збільшення клієнтської бази, підвищити якість наданих продуктів і послуг та  підтримувати 
високі стандарти обслуговування. 

 
1. Рейтинг банківських послуг [Електронний ресурс] // Bankchart. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.bankchart.com.ua/personal/creditcard.  
2. Романенко Л. Ф. Класифікація банківських продуктів [Електронний ресурс] / Л. Ф. Романенко // Центр учбо-

вої літератури. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: 
https://pidruchniki.com/17190512/bankivska_sprava/klasifikatsiya_bankivskih_produktiv.  

3. Лютий І. О. Банківські продукти і послуги для фізичних осіб [Електронний ресурс] / І. О. Лютий, О. О. 
Солодка. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: https://pidruchniki.com/10611207/bankivska_ 
sprava/bankivski_produkti_poslugi_dlya_fizichnih_osib. 
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ІНФРАСТУКТУРА ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
 

Фондовий ринок є вагомою складовою економіки країни та фінансової системи зокрема. Реальний 
стан фондового ринку відображає економічну активність учасників, які функціонують на ньому. Розвиток 
економіки неможливий без ефективного перерозподілу фінансових ресурсів. Чим успішнішим є фондовий 
ринок, тим вищий є потенціал розвитку економіки країни. 

Однак ефективність діяльності фондового ринку є низькою, а результат не дає очікуваних сподівань 
його учасникам. Найбільшими проблемами фондового ринку є те, що він важкодоступний та непрозорий 
для інвесторів, що в свою чергу впливає на зниження інвестиційних надходжень в державу. 

До прикладу, загальний обсяг торгів на ринку протягом 2017 року досяг семирічного мінімуму. Об-
сяги торгів значно скоротилися у порівнянні з останніми роками. Організований ринок за структурою тор-
гів у розрізі фінансових інструментів фактично є ринком обігу державних облігацій (90%). Обсяги торгів з 
іншими цінними паперами залишаються на мінімальному рівні та складаються в основному з кількох емі-
тентів, попит на цінні папери яких формується обмеженим колом учасників. Причиною цього є відсутність 
вимог до ціноутворення на неорганізованому ринку, порівняно з організованим [1]. 

Порівнюючи обсяги торгів на організованому та неорганізованому ринку  можна констатувати, що 
на організованому ринку переважають ОВДП( Облігації внутрішньої державної позики), а на неорганізова-
ному всі інші фінансові інструменти. Причиною такої нестабільної ситуації є відсутність на неорганізо-
ваному ринку обов’язкового принципу поставки проти оплати, оприлюднення звітності емітентів, 
інформації про угоди та якісного нагляду за її учасниками [2].   
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Рис. 1. Обсяги торгів на організованому ринку у період з 2011 по 2017 рр. млрд. грн.  

 

 
Рис. 2. Порівняння обсягів торгів на організованому та неорганізованому ринку України за 2017 рік у млрд. грн. 

  
Тому щоб вирішити ці проблеми та вдосконалити діяльність фондового ринку України необхідно 

запровадити використання обов’язкового електронного документообігу, що покращить якість контролю за 
діяльністю учасників ринку та дозволить швидко та зручно шукати необхідні документи. Також необхідно 
вдосконалити законодавство в сфері захисту прав учасників фондового рику, удосконалити податкову систему та 
зробити її прозорішою, щоб збільшити обсяг надходження коштів від інвесторів. 

 
1. Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку України /Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nssmc.gov.ua/fund/analytics.   
2.  Краснова І. В. Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку / І. В Краснова // Проблеми 

економіки. - 2014.- № 1. - C. 129-134.  
3. Касянова Н. В. Фондовий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Н. В. 

Касянова, О. О. Курбанов // Економіка і суспільство. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: 
http://economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/46.pdf.  
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РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ В УКРАЇНІ 
 
Інтернет-банкінг — один із видів дистанційного банківського обслуговування, засобами якого є доступ 

до рахунків та операцій, що забезпечується в будь-який час та з будь-якого комп'ютера через Інтернет. 
Актуальність цієї теми полягає в тому, що банки почали надавати послуги без необхідності клієнту відвідувати 
банк фізично, а щоб отримати послугу просто необхідно зайти в інтернет додаток. Такий вид діяльності банків 
є найбільш прогресивним, зручним та перспективним. Клієнту не потрібно купляти банківську програму, 
достатньо просто прийти у відділення банку та отримати пароль для входу в інтернет-сервіс. І саме тут 
зустрічаються інтереси двох сторін: банку зручно надавати послуги, а клієнту отримувати їх.   

Таким чином, масове впровадження інтернет-банкінгу в Україні має багато позитивних і перспективних 
сторін. По-перше, клієнти економлять свій час користуючись цим сервісом, по-друге, користувачі можуть 24 години 
на добу та 7 днів на тиждень керувати своїми коштами та контролювати їх. Також інтернет-банкінг зменшує шанси 
шахраїв заволодіти коштами клієнтів банку. Кожна операція відображається у виписці та відправляє SMS про 
транзакцію власнику рахунку, і він може миттєво заблокувати свою карту та запобігти шахрайським діям. 

Безумовно інтернет-сервіс є вигідним і для самих банків. Насамперед тому, що мінімізуються витрати 
банку, пов’язані із здійсненням банківських операцій. До прикладу, витрати банку на одну транзакцію в 
інтернет-сервісі коштують декілька гривень, а витрати на інкасацію в рази дорожче. 
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Безумовно, інтернет-банкінг в Україні перебуває ще на стадії розвитку. На сьогоднішній день активно 
просувають свії додатки декілька великих банків України, а саме: ПАТ «ПриватБанк», АТ «Альфа-Банк», 
Monobank, ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Кредобанк» та ПАТ «Райффайзен банк Аваль». 
 

 
Рис. 1. Кількість завантаження додатків найпопулярніших банків 

в Україні станом на вересень 2018 р. тис.людей. 
 
Як бачимо з рисунку, 75% ринку інтернет-банкінгу займає додаток ПриватБанку. Це зумовлено тим, що 

цей додаток став першим якісним та зручним у користуванні для клієнтів банку. Проте вже зараз стає 
зрозумілим, що конкуренти в Приват24 вже є і вони постійно покращують якість своїх інтернет-сервісів.  

Щоб стимулювати більш активний розвиток і популяризацію інтернет-банкінгу, як серед банків 
(особливо невеликих розмірів), так і серед клієнтів, потрібно забезпечити стабільний розвиткок економіки 
України та підвищувати довіру громадян до банківської системи. Розвиток банківської сфери в багатьох 
факторах залежить від дії Уряду та НБУ, які в свою чергу повинні також докласти максимум зусиль для 
покращення фінансового клімату в країні.  

Отже, інтернет-банкінг має великі перспективи в Україні, адже він дає можливість спростити 
документообіг, зменшити обсяг паперової роботи, дозволяє керувати рахунками дистанційно, і головне 
приносить користь як банку, так і клієнтам. Проте необхідно докласти ще багато зусиль, щоб українські банки 
змогли демонструвати конкурентоспроможні послуги на українському та світовому ринках.  

 
1. Авраменко О. М. Інтернет-банкінг: особливості та перспективи розвитку в банківській системі України 

[Електронний ресурс] / О. М. Авраменко – Режим доступу до ресурсу: https://core.ac.uk/download/pdf/71925838.pdf.  
2. Огієнко В. І. Розвиток інтернет-банкінгу в контексті формування конкурентних переваг 

[Електронний ресурс] / В. І. Огієнко, І. М. Боярко // Фінансовий простір. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: 
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1304/13oviriv.pdf.  

3. Статистичні дані про кількість встановлених додатків [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: https://play.google.com/store?hl=uk.  
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Секція 3  
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ  

 
 

Батько Ю. Р. 
Гр. ФБСС – 24, Інститут економіки і менеджменту 
к.е.н., старший викладач кафедри фінансів Лащик І.І. 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ  

«АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» 
  
Тема антикризового фінансового управління підприємством уже не перший рік знаходиться у центрі 

досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців. Кожен із них пропонує власне бачення сутності 
антикризового управління, його особливостей, функцій, завдань, чинників та механізму загалом. Наявність 
значних розбіжностей у підходах кожного із авторів до сутності антикризового фінансового управління є 
першочерговою причиною відсутності на сьогоднішній день єдиного механізму його реалізації. Підходи 
науковців до трактування поняття «антикризове фінансове управління підприємством», а також авторське 
бачення його сутності наведені у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Підходи вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів  
до трактування сутності поняття «антикризове фінансове управління підприємством»[1-3] 

Автори Трактування поняття 
«антикризове фінансове управління підприємством» 

      Євтух Є.Т., 
 Євтух О.О. 

Сукупність спеціальних інструментів та механізмів, спрямованих на запобігання та усунення 
проблем (кризових явищ), що призводять до розбалансованої діяльності підприємства. 

 
Коваленко В.В.,  
Суганяка М.В., 
 Фучеджи В.І. 

Складова загальної системи управління суб’єктами економічної діяльності, головним завданням 
якого є своєчасне діагностування передкризового фінансового стану суб’єктів економічної 
діяльності і прийняття необхідних превентивних заходів щодо попередження фінансової кризи. 

Школьник І.О.,  
Кремень В.М.,  
Гула О.О.,  
Деркач Т.В. 

Невід’ємна складова загальної фінансової стратегії підприємства, яка спрямована на 
попередження та запобігання кризовим явищам на основі застосування потенціальних 

можливостей останнього. 

 
Бланк І.А. 

 

Цілісна система принципів та методів розробки й реалізації комплексу спеціальних 
управлінських рішень, спрямованих на попередження й подолання фінансових криз підприємства 

та мінімізацію їх негативних фінансових наслідків 
Тимошенко О.В., 

 Буцька О.Ю.,   
Сафарі Ф.Х. 

Сукупність інструментів та прийомів фінансового характеру, які застосовують на підприємстві у 
разі виникнення дисбалансу у структурі доходів та витрат. 

Єпіфанова І.Ю., 
Драч Т.В.,  

Левицька Т.Д. 

Сукупність фінансових методів діагностики кризового стану підприємства та формування 
фінансової стратегії його подальшого розвитку. 

Камнєва А.В. Управлінський процес, який повинен впроваджуватися на підприємстві у випадку виникнення 
дисбалансу у структурі його активів та пасивів. 

Васильєва Т.А. Сукупність антикризових заходів превентивного характеру, спрямованих на недопущення 
виникнення та прояву кризових явищ у діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. 

Мокряк К.В., 
Гургач Т.І., 
Білик М.М., 
Туснєва О.О. 

Сукупність антикризових заходів фінансового характеру, реалізація яких спрямована на усунення 
проблемних явищ, що  виникають у діяльності підприємства та забезпечення його сталого 

розвитку у перспективі.  

 
Лігоненко В.В. 

Складова загального менеджменту на підприємства, спрямована на вирішення проблем 
фінансового характеру. 

 
 

Авторський підхід 

Невід’ємна складова загальної системи управління підприємством, сукупність принципів, методів 
та інструментів якої повинні постійно застосовуватися на підприємстві з метою попередження, 
недопущення та подолання кризових ситуацій, а також забезпечення подальшого успішного та 

конкурентоспроможного розвитку  останнього. 
 

Як бачимо із результатів проведеного аналізу сутності та значення поняття «антикризове фінансове 
управління підприємством» серед авторів сформувалося два підходи до його трактування. Так, перший полягає у 
тому, що антикризове управління є окремою складовою загальної системи управління підприємством і повинно 
вступати у дію лише у випадку виникнення кризи, тоді як другий полягає у тому, що антикризове управління є 
складовою загальної системи менеджменту на підприємстві і, насамперед, повинно спрямовуватися на 
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недопущення появи та поглиблення кризи, а вже у випадку її фактичного виникнення застосування спеціальних 
механізмів її ліквідації та недопущення порушення справи про банкрутство суб’єкта господарювання.  

 
1. Коваленко, В.В., Суганяка М.В., Фучеджи В. І. К Антикризове фінансове управління в системі 

суб’єктів економічної діяльності: методи та інструменти оцінювання [Текст]: монографія/ В.В. Коваленко, 
М.В. Суганяка, В. І. Фучеджи. — Оде- са:, 2013. — 381с.  

2. Єпіфанова І.Ю. Сутність антикризового управління підприємства [Електронний ресурс] / Єпіфанова 
І.Ю., Оран- ська Н.О. //Економіка і суспільство. — 2016. — Вип.2. — С. 265–269. — Режим доступу: htts. // 
economyandsociety.in.ua/  

3. Васильєва Т.А. Держава, підприємства та банки в системі антикризового управління: монографія / 
Т.А. Васильєва, О.Б. Афанасьєва — Суми: Вид. «Ярославна», 2013. — 488 с.  
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА  
В УМОВАХ КРИЗИ  

 
Великі зміни структури підприємств відбуваються з метою забезпечення розвитку галузей економіки, 

підвищення конкурентоспроможності продукції виробників. Усе це передбачають ринкові реформи в Україні, 
які є актуальними. Результатом цього є  покращення фінансового стану суб'єктів господарювання. Це складний 
процес трансформації, тому багато підприємств можуть станути банкрутами. 

Банкрутство підштовхує підприємства до прогресу і забезпечує відбір найбільш конкурентоспроможних 
підприємств  на ринку, але і несе руйнівні наслідки для власників, працівників, партнерів і суспільства в 
цілому. З цього випливає актуальність ефективного антикризового управління фінансовими ресурсами як 
системи своєчасних методів і прийомів, здатних запобігти фінансовій кризі й уникнути банкрутства. 

Актуальність питань оптимізації процесу управління фінансовими ресурсами підприємства визначається 
його основними завданнями. Ефективне управління фінансовими ресурсами підприємства дозволяє визначити 
оптимальний обсяг та структуру оборотних активів; мінімізувати витрат на фінансування та підтримку певного 
їх обсягу; визначити аспекти управління чистим оборотним капіталом підприємства; забезпечити ліквідність та 
платоспроможність підприємства; сформувати оптимальний обсяг товарно-матеріальних запасів; оптимізувати 
управління дебіторською заборгованістю та грошовими коштами тощо. 

Основною метою антикризового управління є швидке поновлення платоспроможності й відновлення 
достатнього рівня фінансової стабільності підприємств. З урахуванням цієї мети на підприємстві розробляється 
спеціальна політика антикризового управління при загрозі банкрутства. 

Основними заходами антикризового управління є: 
1. Постійний моніторинг фінансового стану підприємства з метою своєчасного виявлення ознак кризових явищ. 
2. Визначення масштабів кризового стану підприємства. 
3. Ідентифікація основних факторів, що зумовили кризовий стан підприємства. 
4. Формування цілей і вибір основних механізмів управління фінансовими ресурсами підприємства при 

загрозі банкрутства, враховуючи масштаби кризового стану і прогноз розвитку основних  загрозу банкрутства. 
З урахуванням цих умов фінансове управління може бути спрямоване на реалізацію таких цілей: 
а) забезпечення фінансового встановлення підприємства за рахунок внутрішніх резервів господарської 

діяльності; 
б) забезпечення фінансового встановлення підприємства за рахунок зовнішньої допомоги; 
5. Впровадження  механізмів фінансової стабілізації підприємства та контроль за своєчасним і 

ефективним вживанням заходів [1]. 
Принципи, на яких базується система антикризового управління підприємством: 
1. Контроль фінансового стану підприємства. 
2. Планування, прогнозування, аналіз і своєчасне управління діяльності підприємства. 
3. Ранжування індикаторів кризових явищ за ступенем небезпеки для фінансового стану підприємства [5]. 
4. Своєчасна адекватна реакція на кризовий стан підприємства. 
5. Відповідність заходів реакції на ступінь  загрози фінансовому стану підприємства [6]. 
6. Максимальне залученя ресурсів підприємства для виходу з кризового стану [4]. 
7. Орієнтованість на максимальну ефективність організаційних процедур. 
Політика антикризового фінансового управління являє собою частину загальної фінансової стратегії 

підприємства, що полягає в розробці системи методів попередньої діагностики банкрутства і «включення» 
механізмів фінансового оздоровлення, що забезпечують вихід з кризового стану [3]. 

Антикризова стратегія дозволяє вчасно розпізнати криза і, з огляду на його особливості заздалегідь, 
знизити гостроту, а можливо і виключити умови для його виникнення зовсім [2]. 

 
1. Колісник М. К. Фінансова санація і антикризове управління підприємством : навчальний посібник / М. К. Колісник. – К. : 

Кондор, 2007. – 272 с.   
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ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ  
        

Відповідно до ЗУ ‘’Про інвестиційну діяльність’’ інвестиція— це господарська операція, яка передбачає 
придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або 
майно. 

За характером участі інвестора в процесі інвестування розрізняють: 
1) прямі інвестиції; 
2) непрямі (опосередковані інвестиції). 
Прямі інвестиції передбачають безпосередню участь інвестора у виборі об'єкта інвестування та у процесів 

кладення капіталу. Пряме інвестування здійснюють інвестори які є підготовленими та мають достатньо інформації 
про об'єкт інвестування, а також про механізм інвестування.. 

Непрямі інвестиції представляють собою інвестування яке здійснюється за допомогою інвестиційних або 
фінансових посередників [1]. 

При непрямих інвестиціях інвестори купують цінні папери, що випускаються інвестиційними посередниками. 
Посередники розміщують інвестиційні кошти у найбільш ефективні об'єкти інвестування. 

У зв’язку з останніми економічними подіями на території України стан інвестиційного клімату є вкрай 
несприятливим. Наша країна поступається не лише країнам Європейського Союзу, але й більшості країн СНД. 
Іноземні інвестиції є невід’ємним складником розвитку національної економіки України, підвищуючи її 
інвестиційну привабливість  і створюючи підґрунтя для подальшого просування на світові ринки. 

Основними проблемами надходження іноземних інвестицій в Україну є недостатній розвиток законодавчої бази 
щодо захисту прав інвесторів, відсутність досконалого регулювання податкової системи й ефективної інфраструктури 
для іноземних підприємців. Основними чинниками, які є в залученні інвестиції в Україну є: 

• потужний природно-ресурсний потенціал, наявність кваліфікованих робочих кадрів; 
• наближеність до країн ЄС та територіальне розміщення загалом; 
• наявність досить перспективних галузей, які потребують інвестицій; 
• зрушення в розвитку і вдосконаленні соціально-економічного підґрунтя для залучення інвестицій. 
Водночас обсяги залучених інвестицій в економікуУкраїни на 01.04.2016 становили 42,8 млрд. дол. 

США, що в розрахунку на одну особу населення становить 1 003,4 дол. США. Обсяг залучених інвестицій на 
01.10.2016 становив 45,2 млрд. дол. США та в розрахунку на одну особу населення країни припадає 1 058,0 дол. 
США. Інвестиції надходили із 125 країн світу, майже половина від загального обсягу належить трьом країнам-
інвесторам, таким як Кіпр (24,4%), Нідерланди (13,1%), Німеччина (12,1%) [2]. 

Важливість залучення інвестицій в економіку України є приорітетним і потребує певних змін у 
правовому полі та регулюванні процесів інвестиційного клімату країн.У 2017 році українські     підприємства 
внесли $10,4 млн. прямих інвестицій до 12 країн світу. В економіку України іноземними інвесторами було 
внесено $1871,2 млн. прямих іноземних інвестицій. З країн ЄС у 2017 році в Україну надійшло $1244 млн. 
прямих іноземних інвестицій (ПІІ), з інших країн світу – $627,2 млн.  Чистий приплив прямих іноземних 
інвестицій в Україну у 2017 році становив 2,3 мільярди доларів[3]. 

За накопичувальним підсумком, станом на 1 січня 2018 року, акціонерний капітал нерезидентів в Україні 
дорівнював $39144 млн. (з країн ЄС – $27465,5 млн., з інших країн – $11678,5 млн.), що виявилося на 4,3% 
більше показника початку року ($37513,6 млн.). До основних країн-інвесторів України належали Кіпр – 
$10008,6 млн., Нідерланди – $6292,9 млн., Російська Федерація – $4598,4 млн., Велика Британія – $2169 млн. та 
Німеччина – $1792,6 млн. Найбільші обсяги надходжень прямих інвестицій було спрямовано на підприємства 
різних галузей промисловості – $10685,6 млн., установ та організацій, що здійснюють фінансову та страхову 
діяльність, – $10213,3 млн., а також оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів –   
$5140,8 млн. Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій з України були спрямовані до Кіпру – $5930,5 
млн., Російської Федерації – $151 млн., Латвії – $68,4 млн. та Вірґінських Британських Островів – $61 млн[4]. 

 
1.Закон України‘’Про інвестиційну діяльність’’./[Електронний ресурс]. – Режим 
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АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ЗРОСТАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ  
НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Дебіторська заборгованість вітчизняних підприємств є природним процесом фінансово-господарської 

діяльності. У свою чергу обсяги дебіторської заборгованості пов’язані зі станом ефективності управління 
кредиторською заборгованістю підприємства. Адже важливо підтримувати платоспроможність і постійне 
надходження грошових коштів. 

За аналізований період (2014-2016 рр.) стан обсягів дебіторської заборгованості українських підприємств 
зазнав змін, що мають негативні ознаки (табл.1). 

Таблиця 1 
Динаміка дебіторської заборгованості підприємств за видами економічної діяльності  

станом на 31 грудня відповідного року* 

Вид економічної діяльності Значення, млн. грн. Структура, % 
Темп 

приросту, 
% 

2016  2015  2014  2016  2015  2014  2016 
Усього 3945631,4 2517203,5 1962772,1 100 100 100 101,02 

сільське, лісове та рибне господарство 1092111,3 342782,5 151461 27,68 13,62 7,72 621,05 
промисловість 990702,4 767422,2 595111 25,11 30,49 30,32 66,47 
будівництво 115496,3 122948,0 92131,7 2,93 4,88 4,69 25,36 
оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 997460,4 702986,9 575447,3 25,28 27,93 29,32 73,34 

транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність 196186,7 101217,3 78457,6 4,97 4,02 4,00 150,05 

тимчасове розміщування й організація 
харчування 6444,2 5040,6 4633,9 0,16 0,20 0,24 39,07 

інформація та телекомунікації 48271,7 29594,5 23100,6 1,22 1,18 1,18 108,96 
фінансова та страхова діяльність 114167,7 135549,7 124933,6 2,89 5,38 6,37 -8,62 
операції з нерухомим майном 175302,3 145577,3 110801,6 4,44 5,78 5,65 58,21 
професійна, наукова та технічна 
діяльність 147930,1 123808,5 175591,4 3,75 4,92 8,95 -15,75 

діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 52128,7 32977,3 24551,4 1,32 1,31 1,25 112,32 

освіта 391,2 364,5 313,1 0,01 0,01 0,02 24,94 
охорона здоров'я та надання соціальної 
допомоги 2054,4 1450,3 1346,7 0,05 0,06 0,07 52,55 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 5394,7 3498,7 3419,2 0,14 0,14 0,17 57,78 
надання інших видів послуг 1589,3 1985,2 1472 0,04 0,08 0,07 7,97 

*Джерело: Держстат України [1] 
 
Зокрема, збільшились обсяги дебіторської заборгованості більше, ніж половини з усіх видів економічної 

діяльності: найбільше зростання у сільському, лісовому та рибному господарстві, промисловості, професійній, 
науковій та технічній діяльності. З п’ятнадцяти видів діяльності скоротилися обсяги заборгованості у 
фінансовій та страховій сфері (8,62%), професійній, науковій та технічній діяльності (15,8%). 

Однак для об’єктивності оцінки сучасного стану управління заборгованістю підприємства необхідно 
оцінити стан динаміки кредиторської заборгованості по країні (табл.2). 

У структурі загальної кредиторської заборгованості по видам економічної діяльності в Україні на 2016 р. 
найбільшу питому вагу мають галузі – «промисловість» (40,29%), «оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів» (30,73%). Обсяги заборгованості за 2014-2016 рр. нарощені в основ-
ному п’ятьма секторами економіки: сільським, лісовим та рибним господарством – 139%, промисловістю  - 
68%, транспортом, складським господарством, поштовою та кур’єрською діяльністю – 65%, операціями з 
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нерухомим майном – 61%, освітою – 58%. Очевидно, що саме ці сфери є проблемними і потребують 
додаткового фінансування з боку держави. 

 
Таблиця 2 

Динаміка кредиторської заборгованості підприємств  
за видами економічної діяльності станом на 31 грудня відповідного року* 

Вид економічної діяльності Значення, млн. грн. Структура, % Темп 
приросту, % 

2016  2015  2014  2016  2015  2014  2016 
Усього 2587426,8 2196263,4 1733245,0 100 100 100 49,28 

сільське, лісове та рибне господарство 172120,3 136982,5 72116 6,65 6,24 4,16 138,67 
промисловість 1042354,8 817584,1 622259,8 40,29 37,23 35,90 67,51 
будівництво 79404,6 92315 73358,6 3,07 4,20 4,23 8,24 
оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 795128,7 684618,1 579127,4 30,73 31,17 33,41 37,30 

транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність 145076,6 121431,5 87750,6 5,61 5,53 5,06 65,33 

тимчасове розміщування й організація 
харчування 5800,5 5149,7 4725,2 0,22 0,23 0,27 22,76 

інформація та телекомунікації 34510,8 33072,9 39698,8 1,33 1,51 2,29 -13,07 
фінансова та страхова діяльність 39996,1 47970,9 68967,2 1,55 2,18 3,98 -42,01 
операції з нерухомим майном 101943,9 102378,7 63414,9 3,94 4,66 3,66 60,76 
професійна, наукова та технічна діяльність 132917,0 112558,4 94423,6 5,14 5,12 5,45 40,77 
діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 29274,9 33581,1 20846,8 1,13 1,53 1,20 40,43 

освіта 384,6 332,3 243,7 0,01 0,02 0,01 57,82 
охорона здоров'я та надання соціальної 
допомоги 2851,3 2754 2385,7 0,11 0,13 0,14 19,52 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4630,7 4206,6 3051,2 0,18 0,19 0,18 51,77 
надання інших видів послуг 1032,0 1327,6 875,5 0,04 0,06 0,05 17,88 

*Джерело: Держстат України [1] 
 
На жаль, існують проблеми з управління дебіторською заборгованістю: недостовірна інформація щодо 

термінів її погашення; невчасне проведення оцінки кредитоспроможності кожного покупця; відсутність 
контролю за поверненням.  

Отже, як видно з представлених результатів аналізу не всі вітчизняні підприємства усвідомлюють 
важливість управління 
дебіторською заборгованістю. Слід розуміти, що її обсягами не можна нехтувати, адже вона впливає на розмір, 
структуру і оборотність оборотних активів, розмір виручки від реалізації продукції, тривалість фінансового 
циклу, а також ліквідність і платоспроможність підприємства. З метою її мінімізації необхідно визначати 
терміни інкасації для різних груп дебіторів і кредиторів, аранжувати дебіторів і кредиторів залежно від 
величини закупівель, умов сплати, контролювати взаєморозрахунки за відстроченою чи простроченою 
заборгованостями, визначати причини порушень сплати [2]. 

 
1.Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  
2. Великий Ю. М. Оцінка стану управління дебіторською та кредиторською заборгованостями на 

вітчизняних підприємствах/Ю. М. Великий, Р. А. Чемчикаленко, К. О. Хохолко // Економіка. Фінанси. Право. -
Київ:Аналітик, 2018,N № 6.-С.46-48. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОКРАЩЕННЯ 
ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
За сучасних умовах  інтеграції  ринку  України до міжнародного співтовариства ефективне функціонування 

будь-якого підприємства неможливе без  застосування нових логістичних підходів, та концепцій в організації 
діяльності та управління підприємств у сфери послуг, а також формування їх логістичних систем. У свою чергу 
розвиток економічних відносин супроводжується значним зростанням потреб підприємства у вдосконалення 
функціональних областей логістики а саме: закупівельну, виробничу, розподільчу, транспортну, інформаційну та 
складську, яка забезпечуватиме приймання, розміщення  матеріальних ресурсів. 
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Склади та їх оптимізація  є одними із найважливіших елементів логістичної системи. На сьогоднішній 
день виділяють одинадцять етапів логістичного процесу на складі (табл. 1)    

 
Таблиця 1 

Етапи логістичного процесу на складі 
 

Логістичний процес на складі 
1. Постачання запасів 
2. Контроль за постачанням 
3. Розвантаження і приймання вантажів 
4. Внутрішньоскладське транспортування 
5. Складування і зберігання вантажів 
6. Комплектація замовлень клієнтів 
7. Транспортування й експедиція замовлень 
8. Збір і доставка порожніх товароносіїв 
9. Контроль за виконанням замовлень 
10. Інформаційне обслуговування складу 
11. Забезпечення обслуговування клієнтів 

*Джерело [1]. 
 

Ефективність зберігання матеріальних ресурсів на підприємстві повною мірою має забезпечити 
складське приміщення. Існує декілька шляхів для підвищення ефективності використання наявних складських 
площ на підприємстві. На першому місці являється   вибір типу і кількості складів, наступним етапом виступає 
ефективне управління складом, раціональність використання складських площ, раціональність виконуваних 
операцій відповідно до плану, що забезпечує без перешкод-ний рух вантажів, підвищує ритмічність й 
організованість виробництва і роботи транспорту.  Також слід звернути увагу на кількість складів, місце 
розташування складу та вибір системи складування, оскільки  основне питання полягає у вирішенні проблеми 
формування замовлень для виробництва та відвантаження готової продукції [1] . 

Високу конкурентоздатність продукції, збільшення  виробництва і реалізація товарів та  прискорення 
оборотності капіталів забезпечує  ефективне  логістичне управління витратами.  Залежно від обсягу продажу, 
виду бізнесу, географічного розміщення та співвідношення вагових і цінових характеристик, логістичні витрати  
на підприємстві складають   5 - 35 %. Позитивного результату можна досягти шляхом скорочення запасів 
матеріальних ресурсів і готової продукції у сферах виробництва, постачання і збуту, зменшенням тривалості 
виробничого циклу і циклу виконання замовлень клієнтів, упровадження гнучких автоматизованих виробництв, 
що дозволяють швидко переходити на випуск нових видів продукції  [2].  

У логістичній діяльності провідним залишається пересування товарів, різні географічні локації, час 
доставки вантажу, а також різні операції пов’язані із відстеженням товароруху,  замовленням, здійсненням 
платежів [3].  Для забезпечення ефективності вище згаданих процесів являються сучасні технології, для того 
щоб  побачити транзакцію від початку до кінця і зменшити кількість помилок на будь-якому з етапів. 
Альтернативою у виборі систем може стати новітня програма Blockchain – протокол обміну валютою по 
інтернету без участі посередників, який зберігає інформацію про всі транзакції учасників системи, інформацію 
після запису неможливо стерти.  Використання цієї  сучасної технології забезпечить підприємству клієнтів і 
аудиторів простими й ефективними інструментами стеження за пересуванням товару [4].  

Проаналізувавши проблеми підвищення логістичної ефективності, можемо дійти до висновку, що 
конкурентні переваги в боротьбі за лідерство на ринку великою мірою буде залежати також відкомпетенцій в 
сфері логістики. Це пов'язано з тим, що логістика представляє собою узгодженість дій при управлінні 
матеріальними потоками, їх ра-ціональність, точний розрахунок, здатність відкинути з системи все зайве, а 
також забезпечення наявності необхідного товару в необхідній кількості . 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 

  
У сучасних умовах проблема банкрутства є дуже актуальною. Ця проблема зачіпає у великій мірі 

питання економіки, фінансів, оподаткування, страхування, економічного і соціального аналізу тощо. 
Є певні ознаки, які вказують на кризовий стан підприємства, наприклад: різкі зміни в статтях балансу, 

звіту про фінансові результати; підвищення питомої ваги дебіторської заборгованості в активах, зміни в 
співвідношенні дебіторської та кредиторської заборгованостей, збільшення кредиторської заборгованості; різке 
збільшення або зниження матеріальних запасів, грошових коштів на розрахунковому рахунку; зниження 
обсягів діяльності, низька заробітна плата; високий рівень комерційних і управлінських витрат; затримки з 
наданням фінансової звітності; призупинення поточних платежів; невиконання договірних зобов'язань, втрата 
основних постачальників і замовників; конфлікти у вищому керівництві; кардинальні зміни стратегії та інші [3]. 

Існує надзвичайно багато моделей за допомогою яких можна оцінити ймовірність настання банкрутства. 
Найвідомішою серед них безумовно є модель Альтмана. Проте незважаючи на відносну простоту моделі 
Альтмана для оцінки кризового стану підприємства, використання її у наявному вигляді не дає змоги одержати 
об’єктивний результат у сучасних умовах України. Великим недоліком є також те, що модель Альтмана 
розроблена на основі даних 50-х років минулого століття й є застарілою, тому з огляду на суттєві зміни у рівні 
економічного розвитку вважається за доцільне їх періодичне тестування на нових вибірках даних для 
досягнення більшої точності отриманих результатів [2]. 

На сьогодні науковці виокремлюють ще один клас моделей прогнозування ймовірності банкрутства – це 
моделі штучного інтелекту, які передбачають використання комп’ютерних технологій для реалізації наступних 
методів моделювання: побудова дерева рішень, формування нейронних мереж, генетичних алгоритмів тощо, які теж 
ґрунтуються на сукупності фінансових показників, але використовують для їх обробки громіздкий математичний 
інструментарій. Таким чином прогнозування імовірності банкрутства оцінюється переважно через призму 
інтегральних показників, варіативність яких зумовлюється спектром первинних моніторингових індикаторів, які 
здебільшого обмежуються, з одного боку, показниками ефективності використання ресурсних факторів та капіталу, з 
іншого, – показниками фінансового стану підприємства (ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості) [1]. 

Одним із сучасних інструментів прогнозування банкрутства є нейронні мережі. Останні дослідження в 
області штучних нейронних мереж показали, що вони виступають потужним інструментом в розпізнаванні 
образів і класифікацій завдяки своїм нелінійним непараметричним властивостям адаптивного навчання. 
Більшість дослідників, що займалися проблемою прогнозування банкрутства, дійшли висновку, що нейронні 
мережі мають значно більш високу точність прогнозу, ніж класичні статистичні підходи. 

Слід виділити роботи українського вченого А.В. Матвійчука, який розробив моделі діагностування 
можливості банкрутства підприємств, що базуються на нечіткій логіці. Дослідник зазначає, що вони здатні 
працювати навіть без налаштування на реальних даних, лише базуючись на закладених у них наборах логічних 
правил та встановлених параметрах функцій належності. 

Для оцінки банкрутства в Україні найкраще діє нейромережева модель, яка враховує всі значущі 
макроекономічні фактори. Вона точніше описує стан економіки, та показує най достовірніші дані про кількість 
банкрутств в Україні за останні роки. Ця модель немає досить великого попиту в Україні тому, що переважно 
оцінка банкрутства підприємства здійснюється за допомогою інших методів. Тому, ціль даної тези полягає в 
тому, щоб ознайомити людей з іншими та більш цікавими та точними методами оцінки банкрутства 
підприємства. 

Отже, розробка сучасних і об’єктивних моделей, які здатні діагностувати перші симптоми ймовірності 
настання банкрутства залишається як ніколи актуальною. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 
На сьогоднішній час одним із найпоширеніших та найефективніших джерел розвитку та розширення 

діяльності підприємств, а відповідно і економіки, є залучення інвестицій. Реальне інвестування є одним з 
головних чинників економічного зростання, а фінансове забезпечення інвестиційного процесу виступає 
основою ефективного стратегічного розвитку підприємств. 

Залучення інвестицій в українські підприємства безпосередньо пов'язане з інвестиційною привабливістю 
об'єкта інвестування. Інвестиційна привабливість підприємства – це сукупність показників, що комплексно 
характеризують діяльність підприємства і доцільність укладення в нього тимчасово вільних коштів. 

Вагомою причиною низької інвестиційної привабливості української економіки для системних іноземних 
інвесторів можна вважати наявність величезного тіньового сектору в Україні, який нині дорівнює, за різними 
даними, від 20 до 35% ВВП [2,c.899]. 

В економіку України іноземними інвесторами за січень - вересень 2017 року було вкладено 1218,2 
млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Для порівняння слід зазначити, що за 2016 рік цей 
показник становив 4405,8 млн.дол. США прямих інвестицій. Станом на 01.10.2017  найбільші внески прямих 
інвестицій були спрямовані до установ та організацій, що спеціалізуються на фінансовій і страховій 
діяльності – 25,8%  та у промислові підприємства – 27,3 %. Основними країнами-інвесторами стали Кіпр –25,7 
%, Нідерланди – 16,5%, Російська Федерація – 11,1%, Велика Британія – 5,5%, Німеччина – 4,6%, Віргінські 
Острови (Брит.) - 4,2%, і Швейцарія – 3,9% [3, c.91]. 

Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами залучення інвестицій, у січні-вересні 2017 року 
залишаються: промисловість – 33,6%, будівництво – 13,0%, сільське, лісове та рибне господарство – 15,8%, 
інформація та телекомунікації – 4,3%, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,5%, транспорт, складське 
господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 7,7%, обов`язкове соціальне страхування – 5,1% . Порівняно з 2016 
роком спостерігається певна стабільність. Коливання відсоткової частки провідних сфер є незначним. 

Загалом, українські підприємства є інвестиційно привабливими об’єктами, адже найбільшу частку іноземних 
інвестицій спрямовано саме в сектори з найбільшим зосередженням підприємств, однак високий рівень ризику в 
українську економіку спричиняє створенню несприятливого інвестиційного клімату.  

Занепокоєння у інвесторів викликають три ключові чинники: прозорість ведення бізнесу, політична 
стабільність, а також взаємодія з державними органами. Україна пропонує інвесторам швидкі темпи зростання, 
природні ресурси, розвинену телекомунікаційну інфраструктуру, новий ринок і кваліфіковані кадри за помірною 
ціною [1, c.138]. 

Залучення інвестицій є необхідним процесом для відродження та досягнення конкурентоспроможності 
підприємств України. Вітчизняним підприємствам варто зосередити свою увагу на міжнародному досвіді 
підвищення інвестиційної привабливості. Зокрема варто звернути увагу на ефективність капіталовкладень та 
фінансове оздоровлення. Від фінансового стану суб’єкта господарювання безпосередньо залежить рішення 
інвестора про доцільність вкладення коштів. Варто також сформувати і підтримувати інвестиційний потенціал, 
який дає змогу проводити і реалізовувати ефективну інвестиційну діяльність. Проте, особлива роль у 
формуванні й поліпшенні інвестиційного потенціалу належить державі, адже за допомогою інституційного 
регулювання можна підвищити інвестиційну привабливість регіону, що безпосередньо впливає на діяльність 
підприємств і залучення останніми якомога більших обсягів інвестицій. 
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 СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРАУДІНВЕСТИНГУ В УКРАЇНІ 

 
У сучасних умовах процес створення бізнесу ускладнюється обмеженістю фінансів, саме тому перед кожним 

підприємцем виникає основне і одне із найскладніших завдань – пошук інвестицій. Нерідко багато успішних 
проектів не вдається втілити у життя через брак фінансування. Тож як один із способів фінансування стартап-
компаній та малого бізнесу, а також залучення головних інвесторів є використання краудінвестингових платформ. 
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Незважаючи на стрімкий розвиток краудінвестингу у світі, для більшості українців цей термін сьогодні є 
не надто знайомим словом і ще не до кінця зрозумілим. Краудінвестинг (від англ. «інвестування натовпу») — 
це одна із форм залучення фінансування, в якій велика кількість людей (мікро інвесторів) з типово невеликою 
сумою грошей, через мережу Інтернет можуть вкласти гроші в нові проекти («стартапи») [3].   

Особливістю краудінвестингу є інвестування коштів у проект винятково на поворотній основі, а 
очікування відносно високих доходів у разі успішності інвестованого стартап-проекту та його подальше 
зростання є основним стимулом брати участь у ньому [2].  

Незважаючи на те, що краудінвестинг є явищем відносно новим, проте, останнім часом він набирає 
оберти та має значний потенціал росту ринку і стає альтернативою традиційному інвестуванню. Для його 
функціонування створюються спеціальні платформи на яких кожен бажаючий може розмістити свій стартап-
проект. Отож, маючи стартап і бажання його реалізувати, достатньо лише описати свою ідею та сформувати 
бізнес-план. Також для розміщення свого проекту на краудінвестинговій платформі, потрібно вказати 
мінімальний бюджет, необхідний для запуску проекту; час, необхідний для запуску проекту; прогнозовану 
дохідність проекту; термін окупності вкладених коштів та критичний рівень прибутковості стартапу. 

Краудінвестинг відкриває багато можливостей як для підприємців, так і для інвесторів. Враховуючи 
складність та ризикованість відкриття «власної справи», більшість так і не наважуються на відповідний крок. В 
цей же час, багато хто хотів би влитись в уже існуючий бізнес, при цьому вклавши комфортну для себе суму 
коштів. Саме в такому випадку оптимальним рішенням буде інвестування стартапів на крауінвестингових 
платформах. Краудінвестинг в першу чергу цікавий малому та середньому бізнесу, оскільки він дає можливість 
залучити зовнішні кошти без кредитних ставок, а також диверсифікувати власні ризики та знайти постійних 
партнерів по бізнесу.  

Варто зазначити, що краудінвестинг є найефективнішим способом залучення коштів у ті стартап-
проекти, які не відповідають формам традиційного сприйняття фінансистів і в які великі інвестори не вірять або 
не хочуть дати шанс на розвиток створюваного бізнесу. Краудінвестингові платформи дають можливість будь-
якій фізичній чи юридичній особі вкладати кошти у проекти іноземних країн легким і зручним способом, без 
законодавчих, територіальних, дозвільних та інших адміністративних перешкод. Також не має необхідності 
досліджувати фондовий ринок відповідної країни та звертатися за професійною допомогою безпосередньо до 
брокерів чи інших спеціалістів організованих ринків капіталів [3]. 

В Україні краудінвестинг перебуває на стадії зародження, проте за даними досліджень аналітиків 
найближчим часом очікується значне зростання обсягів коштів, залучених за допомогою краудінвестингових 
платформ. 

Попри значні переваги використання краудфандингових платформ в Україні їх застосування 
супроводжується рядом проблем. Основною проблемою є те, що український краудінвестинг більше 
орієнтований на соціальні проекти, оскільки населення на даний момент не готове купувати технології 
завтрашнього дня. Саме тому українці шукають інвесторів на іноземних платформах, що у свою чергу, 
ускладнює процес переведення коштів до авторів. Ще однією проблемою є те, що для максимального залучення  
коштів інвесторів у проект, інформація про нього повинна бути повністю розкритою на сайті, що автоматично 
робить її вразливою до перехоплення конкурентами, а в Україні немає законодавчої бази яка б регулювала цей 
процес. Через молодість українських краудінвестингових платформ та не розробленість інвестиційного 
інструментарію залучення великих інвесторів до фінансування проектів розміщених на них є малоймовірною.  

Таким чином, відсутність культури інвестування, недостатність інформації про краудінвестингові 
платформи, шахрайство та низька довіра людей до цього виду інвестування є основними чинниками, що 
гальмують розвиток краудінвестингу в Україні. Крім того, через невисокий рівень доходів більшість українців 
не готові жертвувати гроші або пожертва буде не дуже великою. Тому сума, необхідна для реалізації своєї ідеї, 
може збиратися доволі довго. 

На нашу думку, ефективним методом, який сприяв би розвитку краудінвестингу в Україні є удосконалення 
законодавчої бази для спрощення та регулювання діяльності краудфандингових та краудінвестингових платформ та 
об'єднань. А саме, використовуючи зарубіжний досвід, створити законодавчий проект про обов’язкову реєстрацію 
краудінвестингових платформ в комісії з цінних паперів та на фондових біржах або ж отримати ліцензію на банківську 
діяльність, при цьому кожна платформа як публічна компанія, повинна повною мірою розкривати свою інформацію 
про фінанси, позики та практику. Крім цього потребує вдосконалення процедура отримання авторами стартапів 
зібраних коштів саме в банках, для подальшої роботи над проектами. 

 
1. Єлісєєва Л.В. Краудфандинг в Україні: проблеми та перспективи в контексті зарубіжного досвіду / Л.В. 

Єлісєєва // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2017. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/. 

2. Кравченко М.О., Кураєв Д.А. Перспективи застосування краудфандінгу та краудінвестингу для 
фінансування стартап-проектів / М.О.Кравченко, Д.А. Кураєв // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 
університету. – 2017. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vestnik-
econom.mgu.od.ua/journal/2017/24-2-2017/28. 

3. Краудінвестинг або краудфандінг: чи є перспективи розвитку в Україні? [Електронний ресурс] // Журнал 
«Народный Депутат». – 2013 – № 95. – Режим доступу: http://nardepjournal.com/article/2013/95/kraudinvesting-abo-
kraudfanding-chi-e-perspektivirozvitku-v-ukrainі. 
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ANTICRISIS MANAGEMENT AS A FACTOR FOR  
THE EFFICIENCY INCREASE OF ENTERPRISE ACTIVITY 

 
The emergence of crisis situations is characteristic of all stages of the enterprise life cycle. Therefore, in the 

conditions of the Ukrainian economy transformation, the process of developing and using effective methods and forms 
of crisis management of the enterprise is relevant. 

The financial condition of most Ukrainian enterprises in modern economic conditions is diagnosed as a crisis.  
The actual results of most domestic enterprises, with the exception of small and budgetary institutions, are far 

from desirable, as shown by the dynamics of the share of loss-making enterprises in Ukraine. 
The main causes of the enterprise’s insolvency can be defined as the following: an unstable socio-political 

situation; the development of inflationary processes (the inflation index in Ukraine in 2015 was the largest and 
amounted to 143.3%, while in 2014 - 124.9%, and in 2016-2017 - 112.4% and 113.7% respectively) [1] ; a significant 
increase in the gas and gasoline price, which provoked an increase in the production cost; the instability of the financial 
and currency markets; significant depreciation of the national currency; unprofessional management. 

In accordance with the above, the problem of the crisis management essence , as well as the development and 
implementation of its effective mechanism can be considered as an actual one. In modern conditions there are quite 
different approaches to the definition of the crisis management enterprise essence. By analyzing the existing approaches 
described in the writings of domestic and foreign scientiests, it can be concluded that the overwhelming majority of 
author's views agree that crisis management is a function of management that ensures that crisis situations are avoided, 
reducing or eliminating the consequences of the financial crisis in an enterprise, ensuring an adequate level of solvency  

 
Table 1   

Financial results of large and medium-sized enterprises during 2014 -18 years [1] 

Year Financial result 
(balance) 

Profitable enterprises Loss-making enterprises 

In % of the total number of 
enterprises 

Financial 
result 

In % of the total number of 
enterprises 

Financial 
result 

2014 -523587,0 66,3 334517,3 33,7 858104,3 

2015 -340126,6 73,7 475321,2 26,3 815447,8 

2016 -22201,5 73,4 523759,4 26,6 545960,9 

2017 287848,5 72,8 673891,1 27,2 386042,6 

1/2018 - 6/2018 189780,8 71,7 289737,0 28,3 99956,2 
 

The main aim of crisis management is the rapid financial solvency renovation and restoration of sufficient 
financial stability of the company in orded to prevent its bankruptcy. Taking into account this goal, the company 
develops a special anti-crisis management policy at the threat of bankruptcy, which includes: 

− constant monitoring of the enterprise financial condition; 
− determining the scale of the enterprise’s crisis situation; 
− identification of the main factors that determined the crisis situation of the enterprise; 
− the formation of goals and the choice of the main mechanisms for managing the financial capital of an 

enterprise in the event of a threat of bankruptcy, taking into account the scale of the crisis situation and the forecast of 
the development of the main factors determining the threat of bankruptcy; 

− introduction of internal mechanisms of enterprise financial stabilization and control over the timeliness and 
effectiveness of the implemented measures; 

− financial support of liquidation procedures in the event of enterprise bankruptcy. 
Consequently, crisis management should be carried out on a permanent basis for the effective operation of the 

enterprise. The practice of conducting anti-crisis management at the level of domestic enterprises is not perfect, but its 
implementation is a prerequisite for the development of business entities. Therefore, the development and 
implementation of an effective crisis management mechanism will enable enterprises to respond flexibly to changes, to 
interfere actively with the course of production processes, and help to reduce the impact of financial risks. All this will 
provide the opportunity to create an effective management system with competent executives and high level specialists, 
which will ensure a continuous and systematic process of enterprise development. 

 
1. The official website of the Central Statistical Office in Ukraine. [Electronic resource] // Retrieved from : 

http://www.ukrstat.gov.ua. 
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 ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Фінансова стійкість - це платоспроможність у часі з дотриманням умови фінансової рівноваги між 

власними і позиковими коштами, тобто це таке співвідношення власних і позикових коштів підприємства, коли 
за рахунок власних коштів повністю погашаються колишні і нові борги. Виділяють абсолютну, нормальну 
фінансову стійкість, нестійкий і кризовий фінансовий стани [1, с. 224]. 

При аналізуванні фінансової стійкості суб’єкта господарювання, велику увагу необхідно приділяти 
визначенню достатнього рівня фінансової стійкості. Так як, недостатня фінансова стійкість компанії може 
призвести до її неплатоспроможності, а надлишкова  сприятиме створенню зайвих запасів та резервів, у зв’язку 
з чим зростуть витрати на їх утримання, спостерігатиметься недоотримання прибутку та гальмування темпів 
економічного розвитку підприємства. 

Фінансова стійкість господарюючого суб’єкта  залежить від багатьох чинників. За місцем виникнення 
вони поділяються на внутрішні і зовнішні. Визначальними внутрішніми факторами  впливу на фінансову 
стійкість підприємств є:  структура продукції (послуг), розмір і структура витрат, їх динаміка у порівнянні з 
прибутком; стан майна і фінансових ресурсів, включаючи запаси й резерви. Зовнішні чинники - це економічні 
умови господарювання; політична стабільність; розвиток техніки і технології.  

Основними чинниками, що зумовлюють погіршення фінансової незалежності є  недотримання «золотого 
правила фінансування» діяльності господарюючого суб’єкта, зростання обсягів позикового капіталу в усіх 
формах на підприємстві, нарощування кредиторської заборгованості, зростання вартості банківських кредитів, 
наявність заставного капіталу тощо [2, с. 114].  

Для покращення фінансової  стійкості підприємств необхідно дотримуватись балансу між власними і 
позиковими засобами. Тобто не повинно бути переважання запозичень над діями щодо збільшення власного капіталу 
(придбання цінностей у кредит без можливої оплати їх грошовими коштами). Кожне підприємство має чітко розуміти 
скільки коштів можна взяти у кредит, і воно має бути здатним вчасно розплатитися за взятими на себе зобов’язаннями. 

Одним з основних шляхів покращення фінансово стійкості  є збільшення вхідних та зменшення вихідних 
грошових потоків, що в свою чергу зменшує залежність суб’єкта господарювання від зовнішніх запозичень, оскільки у 
підприємства з’являється більше коштів для фінансування своєї поточної діяльності, і як наслідок збільшується його 
фінансова стійкість. 

До основних заходів покращення фінансової стійкості підприємств слід віднести збільшення чистого доходу від 
реалізації продукції. Щоб збільшити обсяги реалізації, треба стимулювати збут продукції. Стимулювати збут можна 
наданням знижки постійним  покупцям, помірним зниженням цін на продукцію, рекламуванням продукції тощо.  

Для покращення фінансової стійкості необхідно збільшити платоспроможність підприємства. Для цього 
потрібно знизити собівартість продукції та витрат пов’язаних із виробництвом. Основним способом зниження 
собівартості є економія усіх видів ресурсів, що споживаються у виробництві. Потрібно знизити трудомісткість і 
підняти продуктивність праці. Таких змін можна досягти різними шляхами. Насамперед - це механізація і 
автоматизація виробництва, коли регулювання й управління виробничими процесами здійснюються без участі 
людини, а лише під її контролем. Також необхідно вводити нове обладнання і оновлювати старе. 

Ще одним шляхом до покращення фінансової стійкості підприємств є контроль за дебіторською 
заборгованістю. Надання відстрочки платежу споживачам є доцільними адже збільшується обсяг реалізації 
продукції і прибуток,  але з іншого боку підприємство може відчувати нестачу коштів. Існує  ризик виникнення 
додаткових витрат із залучення короткострокових кредитів банків, а також неповернення цієї заборгованості.  

Необхідно покращити роботу із дебіторами, запровадити політику збору платежів за реалізовану 
продукцію. Запровадити моніторинг щодо стану дебіторської заборгованості та здійснити заходи для 
зменшення її частки у структурі оборотного капіталу. Для підвищення прибутків підприємства та збільшення 
рентабельності треба використовувати такий вид банківських послуг, як факторинг.  

Отже, можна зробити висновки, що фінансова стійкість - це одна з найважливіших характеристик 
діяльності кожного підприємства, а пошук шляхів її покращення - важлива складова діяльності кожного 
господарюючого суб’єкта. Для покращення фінансової стійкості необхідно нарощувати обсяги виробництва 
продукції, збільшувати її асортимент та покращувати якість, намагатися зменшити собівартість і витрати, 
пов’язані з виробництвом,  знижувати трудомісткість і піднімати продуктивність праці.  

 
1.Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування / Г.О. Крамаренко. – Дніпропетровськ: Вид. ДАУБП, 

2011. – 224 с.  
2. Кузьмін О.Є. Нормативно-критеріальне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства / 

О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Фінанси України. − 2010. − №8. − С. 105-114. 
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COMPETITIVENESS OF IT -MARKET IN THE CONDITIONS OF EURO INTEGRATION 
 

The concept of competitiveness has a universal value and can be used, both for the product, and for enterprises, 
industries and the economy as a whole. Competitiveness - the ability of a particular object or entity to surpass 
competitors in the given conditions [1]. Objects that have a competitive ability can be divided into types: country, 
industry, enterprise, goods. [2]. Consider the objectivity of competitiveness and their interdependence. 

The competitiveness of the country is estimated as the level of quality of life, and is calculated - the Global 
Competitiveness Index (GCI). The rating of the World Economic Forum, calculated on the basis of 100 positions 
(infrastructure development, currency status, stock market indicators, education level, employment rates, business 
activity, state apparatus, judicial system). In 2015, the ranking of this ranking were 140 countries. According to the 
rating, Ukraine ranked 79th with a total score of 4 on a seven-point scale (the sphere of education received the highest 
score of 6.1, macroeconomic stability and the development of state institutions - 3.1 points) [3]. 

For economic objects (industry, enterprise, products) different approaches to the definition of competitiveness in 
terms of competition between the necessary resources and markets (sales markets or consumers) are possible. 

Competitiveness of the industry is determined by the availability of technical, economic and organizational 
conditions for the creation, production and distribution (with costs less than international) of high quality products, 
which satisfies the requirements of specific groups of consumers. [1] 

Analyzing the potential of Ukraine, the structure of the economy, foreign economic activity, the IT sector was 
identified for further research. 

Potential of the sector: by 2020, the state will receive 36 billion UAH from the tax revenues, and the contribution 
of the industry to GDP will reach 5.7%, which indicates a growth of 6 years by 3.8%. According to an analysis by the 
Indian association NASSCOM, one new programmer will create up to 4 additional jobs in related industries, which in 
total will create 400 thousand jobs [5]. 

The global ranking of countries for the outsourcing attractiveness of the Global Services Location Index (GSLI) 
has identified Ukraine as the 24th place. 

The factors of competitiveness are also determined: 
1. Readiness of the state to cooperate with the IT industry. In October 2015, at the Ukrainian-German Economic 

Forum, the IT industry of Ukraine was represented as one of the key and budget-forming industries; 
2. Quality of education of Ukrainian IT specialists; 
3. The presence of IT companies in the international market, namely TOP-5 Ukrainian companies (EPAM, 

SoftServe, Luxoft, GlobalLogic, Ciklum), of which Luxoft and EPAM are public and traded on the largest stock 
exchange in the world [4]. 

There is a correlation between the concepts of "competitiveness" and "innovation": the higher the degree of 
innovation, the higher the degree of competitiveness of the economy. New product quality, which is more in demand 
with lower costs.  

 
1. [Інтернет ресурс]:  https://uk.wikipedia.org/wiki/ Конкурентоспроможність [Інтернет ресурс]: 

http://pidruchniki.com /1578101253554/ekonomika/diagnostika_ konkurentospromozhnosti_ 
galuzi_pidpriyemstv_produktsiyi.  

2. [Інтернет ресурс]:  http://itukraine.org.ua/news/ukrayinska-it-galuz-v-cyfrah-industriya-staye-klyuchovoyu-
dlya-ekonomiky-ukrayiny  

3. [Інтернет ресурс]:  http://forbes.net.ua/ua/opinions/1409139-chomu-ukrayina-pidnyalasya-v-rejtingu-
autsors-privablivosti  

4. [Інтернет ресурс]: http://itukraine.org.ua/news/ukrayinska-it-galuz-v-cyfrah-industriya-staye-klyuchovoyu-
dlya-ekonomiky-ukrayiny  

5. [Інтернет ресурс]: http://itukraine.org.ua/news/ukrayinska-it-galuz-v-cyfrah-industriya-staye-klyuchovoyu-
dlya-ekonomiky-ukrayiny. 
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ОЦІНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ  
ЗА 2014-2018 РОКИ 

 
Показник рентабельності підприємства дає змогу оцінити ефективність роботи підприємства, а також 

привабливість бізнесу в даній сфері. Аналіз рентабельності підприємств дає змогу розробити заходи щодо 
вдосконалення виробництва та підвищення потенціалу підприємства. 
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Проаналізуємо рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами 
економічної діяльності за 2014-2018 рр. У табл. 1 наведено основні відносні показники рентабельності 
підприємств в Україні за галузями. 

 
Таблиця 1 

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності у 2014-2018 рр.  

Рівень рентабельності, % 2014 2015 2016 2017 
01.01-
01.06 
2018 

Відносне 
відхилення 

2018 до 2014 
Усього -4,1 1,0 7,4 8,9 9,1 13,2 
сільське, лісове, рибне господарство 20,6 41,7 32,4 22,7 6,0 -14,6 
промисловість 1,6 0,9 4,2 6,6 8,1 6,5 
будівництво 5,8 -7,6 -0,4 1,8 2,5 -3,3 
оптова та роздрібна торгівля;  -12,8 -0,9 15,8 19,4 26,6 39,4 
транспорт, поштова та кур'єрська діяльність -1,7 1,1 5,1 -0,9 -3,4 -1,7 
тимчасове розміщування й організація харчування -25,8 -17,3 -0,8 7,3 16,0 41,8 
інформація та телекомунікації -1,6 0,5 8,5 13,6 19,4 21 
фінансова та страхова діяльність -15,2 -8,9 -4,8 2,2 7,4 22,6 
операції з нерухомим майном -46,9 -33,4 -8,1 7,4 38,2 85,1 
професійна, наукова та технічна діяльність -29,1 -1,1 17,6 19,2 13,7 42,8 
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування -13,6 -11,9 -3,9 3,3 3,7 17,3 

освіта 5,5 5,7 5,6 4,6 4,6 -0,9 
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги -3,7 -0,6 4,5 3,3 7,0 10,7 
мистецтво, розваги та відпочинок, спорт -11,8 -25,3 -16,5 -15,2 -29,5 -17,7 
надання інших видів послуг  -1 7,3 5,1 0,6 5,5 6,5 

 
Так, найбільш стрімке зростання рівня рентабельності протягом зазначеного періоду часу належить 

підприємствам, що здійснюють операції з нерухомим майном, що пояснюється збільшенням попиту на 
нерухомість, хоча у 2014 році цей показник вказував на те, що ця галузь була найбільш збитковою. У галузі 
оптової та роздрібної торгівлі також можна простежити значні зміни (збільшення на 39,4% у порівнянні з 2014 
роком), що пов’язано з покращенням товарообігу в країні.  

Станом на сьогодні, динамічно розвивається сфера HoReCa (організація харчування) та є однією з 
найбільш прибуткових секторів економіки України, про що й свідчить показник рентабельності за 2018 рік 
(збільшення на 41,8%). Позитивні зміни можна простежити у розвитку науки та техніки. На жаль, найбільш 
збитковою виявилась галузь мистецтва, спорту, розваг та відпочинку про що свідчить незмінна тенденція 
показника рентабельності (Рис.1).  

Загалом, можна простежити покращення показників рентабельності підприємств після 2014 року, що 
пов’язано з покращенням економічної ситуації в Україні. Виключення становить сільське, лісове та рибне 
господарство, яке протягом 2015-2018 рр. значно втратило свої позиції (на 14,6%), тому необхідне проведення 
змін у підприємствах даної галузі: збільшення обсягів експорту продукції; розвиток інфраструктури аграрного 
сектору; активне залучення вітчизняного та іноземного капіталу; розширення ринків збуту; залучення нових 
технологій.  

 

 
Рис. 1. Графік зміни показників рентабельності операційної діяльності підприємств  

за видами економічної діяльності у 2014-2018 рр. 
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Недосконале ціноутворення значно перешкоджає утворенню прибутку та зростанню рентабельності. 
Збільшення прибутку є необхідною передумовою для підвищення рентабельності, що можна досягти за 
допомогою наступних кроків: збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції, зниження собівартості, 
використання потенціалу підприємства з максимальною користю, використання новітніх технологій. Ефективне 
застосування маркетингової політики підприємства, підвищення цін, уникнення штрафних санкцій, вироблення 
продукції, що має попит, ведення статистичних досліджень щодо вподобань споживачів, оцінки поведінки 
конкурентів та загалом ринку сприяє підвищенню рентабельності[3]. Ріст інфляції, зменшення інвестицій у 
підприємства, некваліфіковане здійснення цінової політики призводить до зниження рентабельності. 

Отже, даний аналіз показників рентабельності великих і середніх підприємств України протягом 2014-2018 
рр. зображає позитивну тенденцію після кризи 2014 року. У 2018 році в порівнянні з 2014 роком зріс загальний 
рівень рентабельності підприємств на 13,2 %. Для кожної галузі підприємства потрібно вжити індивідуальні заходи 
вдосконалення виробництва, що би сприяло зростанню прибутку та рентабельності підприємств.  
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УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ: СУТНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВПЛИВУ  
НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА 

 
Грошові потоки на підприємстві є важливим аспектом його діяльності. Надходження і витрати 

грошових коштів забезпечують ліквідність суб’єкта господарювання і його здатність ефективно функціонувати. 
Своєчасне синхронне забезпечення додатного і від’ємного грошового потоку гарантує господарській одиниці 
фінансову стійкість, яка є одним з елементів ділової активності. 

Чистий фінансовий результат діяльності не відображає усього процесу надходжень та витрат грошових 
потоків, а загальне аналізування фінансового стану підприємства і результатів його діяльності не дозволяє 
об’єктивно оцінити можливості управління фінансовими ресурсами, особливо в умовах їх обмеженості та 
зростаючих потреб. Ринкові умови функціонування підприємств визначають необхідність ефективного 
управління грошовими коштами, яке впливає на достатність рівня їх ліквідності. Грошові кошти формуються 
внаслідок грошових потоків підприємств та забезпечують його діяльність. 

В науковій літературі використовують три економічні поняття для характеристики надходження і видатків 
грошових коштів підприємства: «грошовий потік», «cash-flow» і «рух грошових коштів».  Як зазначає 
Карпішена М.Г. у зарубіжній літературі «cash-flow» є сумою готівкових коштів (сюди належить усе, що 
проходить банківськими та касовими рахунками підприємства). Термін "грошовий потік", яке подане у 
нормативно-правових актах, – це реальне надходження та вибуття грошових коштів [1]. В цей час «рух 
грошових коштів» згідно МСБО означає надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів, якими 
виступають високоліквідні короткострокові фінансові інвестиції [2]. 

Вдаючись до наукової літератури, трактування грошових потоків у більшості авторів є доволі простим і схожим. 
Так у своїх працях Бланк І.А [3], Краменко В.І., Мних Є.В., Білик М.Д. та співавтори [4, с. 219-225],  Тешева Л.В. з 
колегами [5, с.671-672] та А.Г. Загородній погоджуються з визначенням грошового потоку як сукупності надходжень і 
витрат грошових коштів, розподілених у часі, які створюються у процесі господарської діяльності суб’єкта.  

Інша частина науковців розглядають «грошовий потік» як важливий елемент аналізу. Зокрема, Бутинець Ф.Ф. [6] 
запевняє, що це самостійний об’єкт фінансового аналізу, метою якого є оцінка фінансового стану і платоспроможності. 
Для Гроппеллі А. та Е. Нікбахта грошовий потік є мірою ліквідності, яка складається з чистого доходу і амортизаційних 
відрахувань. Найбільш обширним та ґрунтовним є виклад поняття у праці Т.О. Коваленко [7, с. 164], де грошовий потік 
трактується як динамічний показник, який характеризує постійний рух грошових ресурсів, що відбувається у результаті 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, пов’язаний з надходженням чи витрачанням 
грошових ресурсів підприємства, може бути в готівковій та безготівковій формі, в національній чи іноземній валюті, та 
пов’язаний з певним моментом часу або приведений до іншого. 

Отже, проаналізувавши вищезгадані висновки науковців доцільно сутність поняття «грошового потоку» 
визначати як динамічний показник, який характеризує сукупність надходжень та видатків грошових коштів, утворених у 
процесі господарської діяльності підприємства у певний момент часу, і є мірою ліквідності та платоспроможності. 

Інформаційним джерелом, що відбиває рух грошових потоків на підприємстві є форма №3 фінансової звітності – 
Звіт про рух грошових коштів. Його прийнято визначати двома методами – прямим і непрямим. Багацька К. [8, с. 1-11] 
пише, що прямий метод дає змогу оцінити загальні надходження та витрати коштів, оцінити достатність коштів для 
сплати зобов’язань, але є надто трудомістким і не показує змін на рахунку підприємства. В свою чергу непрямий метод 
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аналізу дозволяє виявити обсяги джерел і надходжень грошових коштів, їх використання та створення резерву. Партин 
Г.О. [9, с. 318] наголошує, що аналіз грошових потоків необідно проводити з позиції вартості, що формується та вартості 
її фінансування. Федишин М.П. акцентує увагу на детальному коефіцієнтному аналізі для формування адекватної 
моделі при встановленні тактичних і стратегічних цілей підприємства. За висновками Хоми І.Б. грошові потоки повинні 
забезпечувати фінансову рівновагу і не допускати надлишкової ліквідності [10, с. 337]. Водночас, до загальних підходів 
оцінювання ефективності управління грошовими потоками підприємства належить визначення їх якості, рівномірності 
та синхронності, ліквідності та ефективності. 

Якість чистого грошового потоку – це характеристика структури чистого грошового потоку, зокрема за рахунок 
яких видів діяльності він формується. Рівномірність і синхронність грошових потоків допомагає визначити їх 
збалансованість. Так, рівномірність надходження та витрат грошових коштів характеризують узгодженість вхідних та 
вихідних потоків за обсягами. Синхронність надходження і витрат грошових коштів репрезентує ритмічність організації 
фінансових потоків підприємства і їх розподіл у часі. 

Оцінка ліквідності дає можливість оцінити підприємство з погляду виконання ним фінансових зобов’язань та 
здійснення платежів, використовуючи грошові надходження. Метою оцінювання ефективності грошових потоків є 
визначення результативності їх формування та використання,а також ідентифікація їхнього впливу на забезпечення 
сталого економічного зростання підприємства. Отже, для ефективного управління грошовими потоками підприємства 
необхідно здійснювати комплексний аналіз надходжень і витрачань грошових коштів за основними видами його 
діяльності, що сприятиме виявленню резервів формування додаткових обсягів чистого грошового потоку і, як наслідок, 
нарощенню фінансового потенціалу підприємства. 
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ПРОБЛЕМА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 
 

В сучасній Україні створилась складна фінансова ситуація в економічній системі, яка негативно впливає 
на розвиток країни, в цілому, та окремого суб’єкта господарювання, зокрема. Складні економічні реформи, що 
почали відбуватись всередині країни, непередбачувані зміни в прийнятті управлінських рішень, щодо розвитку 
підприємств різних форм власності, різних галузей та видів діяльності, призводять до закриття таких 
підприємств, до їх банкрутства. Тому, дослідження даної теми є дуже важливим та актуальним на даному етапі 
розвитку економіки України. 

 В період реформування економіки країни  відчутними стали такі економічні явища як нерентабельність, 
неплатоспроможність підприємств. 

 Характерними ознаками фінансової кризи підприємства є скорочення попиту на його продукцію, і, як 
наслідок, зниження обсягів виробництва; зростання заборгованості постачальникам, держбюджету та банкам; 
затримки з виплатою заробітної плати працівникам. 
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Серед законодавчих актів, які регулюють відносини власності значне місце належить Закону України 
«Про власність», Закону України «Про банкрутство підприємств» та іншим законам. Закон України «Про 
банкрутство», 1992 року не відповідав вимогам сучасної економіки і мав багато недоліків, головний з яких – 
спрямованість підприємства не на санацію і поліпшення платоспроможності підприємства, а на його 
ліквідацію. Для прийняття арбітражним судом рішення про фінансову неплатоспроможність або про загрозу її 
виникнення, кредиторам достатньо було подати до судових органів інформацію щодо фінансово-майнового 
стану боржника. Закон не регламентував строки здійснення процедури банкрутства та граничні строки 
ліквідації підприємства-банкрута [4].    

Згідно чинного законодавства, банкрутство – визнана Господарським судом неспроможність боржника 
відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як через 
застосування ліквідаційної процедури [1]. Банкрутство - це таке економічне становище суб’єкта господарю-
вання, яке виникло в результаті розвитку та поглиблення кризових явищ, зумовлених зовнішніми та/або 
внутрішніми факторами, що призвело до системної кризи. При цьому обов’язковою ознакою банкрута є його 
неплатоспроможність, неможливість здійснення платежів за борговими зобов’язаннями перед кредиторами [3, 
с.110]. 

У нашій країні правове регулювання процедури банкрутства здійснюється Господарським кодексом 
України, законами «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 2018 року  
та «Про виконавче впровадження» 2018. 

За своєю суттю явище банкрутства є одним із способів відбору суб'єктів господарювання. У ринковій 
економіці банкрутство підприємств є нормальним явищем. Право на звернення до господарського суду із 
заявою про порушення справи про банкрутство мають боржник і кредитор [2]. Справа про банкрутство 
порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора складають не менше ніж 300 мінімальних 
розмірів заробітної плати [5]. 

 Як свідчать статистичні дані, в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення числа 
неплатоспроможних підприємств та, у свою чергу, зростання кількості підприємств, до яких застосовуються 
вимоги Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Варто 
зазначити, що основною метою банкрутства є не ліквідація підприємства, а задоволення вимог кредиторів через 
визнання боржника банкрутом. 

Наслідки банкрутства в загальному є негативними для України: зменшується кількість підприємств, що 
призводить до зменшення пропозиції товарів, робіт чи послуг; зростає рівень безробіття і виплат безробітним; 
зменшуються податкові надходження до держбюджету і відповідно зростають дефіцити бюджетів та позабюджетних 
фондів. 

  
1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Умови нестабільної економічної політики, загострення ринкової конкуренції, глобалізаційні та 
трансформаційні процеси, підвищення вагомості впровадження інновацій вносять в діяльність суб’єктів 
господарювання елементи невизначеності та розширюють коло ризикових ситуацій. Тому все більшої 
актуальності набуває пошук заходів, які спрямовані на забезпечення адаптації діяльності підприємств до 
мінливих умов як внутрішнього так і зовнішнього середовища. 

Фінансові ризики, здебільшого розглядатись, як небезпека ймовірної втрати фінансових ресурсів, 
недоотримання очікуваних доходів та прибутку [1, c. 677]. Адже якщо суб’єкти господарювання прагнуть 
реалізувати основні цілі своєї діяльності, то вони повинні йти на ризики, не уникаючи їх, тому що уникнення 
ризиків знижує ефективність діяльності підприємства. Таким чином, потрібно вчасно аналізувати причини 
негативного розвитку подій, постійно удосконалювати систему управління фінансовими ризиками з позиції 
максимізації очікуваних результатів. 

Для того аби суб’єкти господарювання могли успішно функціонувати, необхідно здійснювати управління 
фінансовими ризиками. Але, враховуючи те, що таке управління є багатогранним процесом, Квасницька Р. С. та 
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Антонюк П. П. вважають доцільним дотримуватись визначеної етапності його здійснення: 1 етап – полягає у 
ідентифікації видів фінансових ризиків; 2 етап – необхідно здійснити вибір та застосувати методи оцінки ймовірності 
настання ризикової ситуації за окремими видами фінансових ризиків; 3 етап – дослідження факторів, які чинять вплив 
на рівень фінансових ризиків; 4 етап – оцінка ймовірних фінансових втрат при настанні несприятливої події; 5 етап – 
прийняття управлінського рішення для зменшення негативних наслідків певних видів фінансових ризиків; 6 етап – 
оцінка результатів управління фінансовими ризиками підприємства [2,c. 152]. 

Саме така послідовність управлінських дій, дає можливість приймати ефективні рішення у сфері фінансової 
діяльності. 

 Кузьмінець Т. Г. та Перегняк Ю. А. виокремили такі методи зменшення негативних наслідків фінансових 
ризиків: 1) формування відповідних резервів; 2) диверсифікація ризиків; 3) лімітування; 4) хеджування; 
5)страхування [1, c. 678]. 

Згідно з даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
України [3] страхування фінансових ризиків є найпоширенішим методом зменшення негативних наслідків деяких 
видів фінансових ризиків. Але під впливом складної економічної ситуації в країні протягом 2013–2017 рр. відбулося 
зменшення розміру чистих страхових виплат зі страхування фінансових ризиків (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Динаміка чистих страхових виплат зі страхування фінансових ризиків  

в Україні за 2013-2017 рр. 
 
З рис. 1.1 видно, що величина чистих страхових виплат зі страхування фінансових ризиків в Україні 

протягом аналізованого періоду зменшилась, що є негативною тенденцію. 
Отже, ефективність процесу управління  фінансовими ризиками визначається певною етапністю, яка 

конкретизує кожну дію за окремо виділеними етапами, що дає можливість приймати ефективні управлінські 
рішення для здійснення фінансової діяльності. Крім того найпопулярнішим методом зменшення негативних 
наслідків певних видів фінансових ризиків є страхування, адже воно не лише усуває ризик зазнати збитків, але 
й передбачає можливість отримання доходу.  
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ANALYSIS OF DEVELOPMENT DIRECTIONS OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS 
 
Development of infrastructure and provision of basis civic services has always been considered a very 

important public sector activity for the following reasons: 
a. Governments have recognized the crucial role of infrastructure in fostering economic growth and reducing 

poverty.  
b. Because of its ‘public good’ and ‘essential’ nature, governments have attempted to ensure availability of 

basic civic services irrespective of market conditions.  
c. For a number of economic, social and political reasons, private sector involvement in these important areas 

was slow to develop and thus uneven. Provision of public services and infrastructure has traditionally been the 
exclusive domain of the government.  

However, with increasing population pressures, urbanization and other developmental trends, government’s 
ability to adequately address the public needs through traditional means has been severally constrained. This has led 
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the government’s across the world to increasingly look at the private sector to supplement public investments and 
provide public services through Public Private Partnerships. 

Common defining elements in definitions of PPPs:   
a. The primary feature of a PPP is that it is a contract or an arrangement between a government entity and a private entity.  
b. The specification whether the private sector will necessarily bring in the private investment has not been specified in 

majority of the cases.  
c. In many countries it is the requirement of service delivery by private sector that drives the question of whether and how 

much of private investment is required for the project.  
All forms of PPP, ranging from simple service and management contracts to increasingly complex performance-based 

management contracts, asset leases, articles of association, concessions and asset divestitures, involve a partnership between the 
government and the private sector 

Public Private Partnerships in health sector are extremely diverse in terms of the types of actors that use it, the type of 
contractual relationships that are established and the purposes thereof. PPP should not be reduced to a mere management tool to 
cut health costs of the public sector. Continuous monitoring and periodical evaluations are the cornerstones of a successful PPP. 
Payments have to be, however, linked to performance, which in turn requires monitoring.  

The government and the service providers could mutually decide the third party. The third party involvement 
could be further supplemented with provision for adjudication by the judiciary. Conceptually there are three major ways 
of establishing partnerships:  

a. Swiss Challenge Approach  
b. Competitive bidding  
c. Competitive negotiations 
Existing scenario in road sector Road network in Europe aggregates to about 3.3 million kilometers. This extensive 

road network, the second largest in the world, caters to about 65 per cent of the freight traffic and 87 per cent of the passenger 
traffic. Highways constitute about 66,590 kilometers which is only 2 percent of the total network. However, it caters to nearly 
40% of the total road traffic. Out of the total length of Highways, 17 percent is four-laned, 53 percent is two-laned and 30 
percent single laned. The composition of the road network in Europe: road network length (in km) - expressways 200; 
highways 66,590; state highways 1,31,899; major district roads 4,67,763; rural and other roads 26,50,000; total length 3.3 
million km (approx.) This seemingly large road network, however, is inadequate to meet the accessibility and mobility 
requirements of size and population.  

Recommendation and the way forward  
a. Capacity building of the roads construction “industry” – technical, technological, financial and implementation.  
b. Implementation of the recommendations by the Deepak Parekh Committee with respect to deepening of the 

Domestic Bond Market to facilitate takers for long term infrastructure bonds;  
c. Using refinance role of IIFCL more effectively to refinance banks and Institutions involved in PPP lending;  
b. Provide priority sector status to infrastructure lending, within the 40% required lending currently attributed to 

agriculture and small scale sector. This will free money from bank/ financial institutions to infrastructure especially the road 
sector;  

c. Facilitate securitization and take out financing of infrastructure loans;  
d. Government may participate as a credit enhancer by  providing low cost credit guarantee to banks, and provide credit 

enhancement of infrastructure bonds to attract insurance / pension funds;  
e. Permit domestic mutual funds to launch direct infrastructure funds, so that they may be directly able to invest into PPP 

projects;  
Conclusion There is a broad consensus that Public Private Partnership is the way forward for development of 

infrastructure. Since an enabling frame work is a prerequisite for attracting competitive private investment, the model 
documents, the appraisal process and the viability gap funding scheme has been adopted as the supporting pillars of a 
strong and sustainable PPP frame work. 
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ЛІЗИНГ ЯК МЕТОД ПОКРАЩЕННЯ ФОРМУВАННЯ  
І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМТВА 

 
Успішний соціально-економічний розвиток в Україні можливий за умови ефективного функціонування 

підприємства, яке в свою чергу може бути ефективним тільки при достатній наявності фінансових ресурсів. Для 
покращення формування фінансових ресурсів у підприємстві доцільно буде запропонувати метод фінансового 
лізингу, який в сучасній вітчизняній економіці досить актуальний. 

Фінансовий лізинг полягає у спеціальному придбанні майна у власність, яке лізингодавець в подальшому 
може здати лізингоодержувачу в тимчасове володіння і користування на термін, який наближається за терміном 
експлуатації або амортизації всієї або більшої частини вартості цього майна. Завдяки цій операції лізингодавець 
повертає всю суму вартості майна, а також отримує прибуток, який одержав внаслідок проведення лізингової угоди. 

На даний час лізинг є досить популярною операцією у сфері бізнесу. Свідченням цього є те, що він став 
самостійною сферою вкладання капіталу. Вперше в світі, фінансовий лізинг використовувався в США як засіб збуту 
обладнання. Така лізингова компанія набула великої популярності всередині країни, а згодом і почав розвиватись 
зарубіжний лізинг. За лізинговою діяльністю друге місце після США займає Японія [1, 3]. 

Проблема лізингу на українському ринку є досить актуальним явищем, проте за прогнозами його обсяги в 
2018 році зростуть в 1,2-1,5 разів. Вона обумовлена передусім тим, що в Україні стан устаткування є досить 
несприятливим: низька ефективність його використання, немає забезпечення запасними частинами тощо. Сучасні 
українські підприємства потребують модернізації, а саме покращення рівня їх оснащеності. Вирішенням цієї 
проблеми може послугувати саме лізинг [ 2 ]. 

В даний момент для України головною проблемою, яка перешкоджає реалізації міжнародного лізингу є питання 
про джерело коштів, які необхідні для орендної плати. Її можна вирішити насамперед шляхом відшкодування за 
допомогою поставок лізинговому підприємстві (орендаторові) частини продукції, виробленої з використанням 
орендованої техніки. Основна ідея цього методу є залучення ресурсів і полягає у запропонуванні клієнтам прямого 
грошового лізингу. Ця пропозиція розрахована на невеликі фірми та організації, які розпочинають свою діяльність. 
Прямий лізинг передбачає здачу активів орендарям без посередників, що виключає значну кількість витрат на 
проведення операцій. Сутність фінансового лізингу полягає в тому, що розрахунки проводяться виключно у грошовій 
формі [ 3 ]. 

Таким чином, метод міжнародного фінансового лізингу може забезпечити покращення формування і 
використання фінансових ресурсів підприємства, а правильне управління та ефективна організація ними є запорукою 
його фінансово-економічного стану, та й економіки України загалом. Відповідно операція лізингу дасть можливість 
підприємствам використати залучені фінансові ресурси для заміни застарілого обладнання з метою підвищення 
ефективності виробництва і поліпшення фінансового стану підприємства. 

 
1. Азаренкова Г.М. Фінанси: практикум: навч. посібник / Г.М. Азаренкова, І.І.Борисенко - К.: Знання, 

2008. – 279 с.  
2. Інформаційна агенція «Вголос» : стаття «У 2018 році обсяги лізингових операцій в Україні 

збільшаться» : 13.04.2018. – [ Електронний ресурс ] – Режим доступу: http://vgolos.com.ua/news/u-2018-rotsi-
obsyagy-lizyngovyh-operatsij-v-ukrayini-zbilshatsya-u-1-2-1-5-razy_311533.html  

3. Смолич С. В. Лізинг як категорія і форма підприємницької діяльності //Економіка і підприємництво: 
стан та перспективи. -К., 2003 . - С . 109-113. 

 
 

Ярошенко О. О. 
гр. ФБМ-21, Інститут економіки і менеджменту 

Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри фінансів Коць О. О. 
 

ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРАУДФАНДИНГУ  
ЯК ІННОВАЦІЙНОГО МЕТОДУ ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ 

 
Пошук джерел та форм фінансування діяльності суб’єктів господарювання є невід’ємним постійним 

етапом організування їхньої господарської діяльності. Переслідуючи за мету мінімізацію витрат на залучення 
зовнішніх джерел фінансування, а також оптимізацію інших умов фінансування, актуальним є дослідження 
інноваційних методів фінансування бізнесу, зокрема краудфандингу. 

Поняття «краудфандингу» активно досліджується українськими науковцями, адже чітко прослідкову-
ється тенденція до зростання обсягів фінансування саме через краудфандингові платформи як у світі, так і в 
Україні. Зокрема сутність краудфандингу, його економічний зміст та можливості використання для бізнесу 
розкривають А. І. Іващенко, Є. А. Поліщук, О. М. Диба [1, c. 34-39], Ю. М. Петрушенко, О. В. Дудкін [3, c. 172-
182], В. В. Різник, Н. А. Різник [4, c. 260-266] та інші науковці. 
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Краудфандинг передбачає колективне фінансування бізнесу на добровільних засадах, а пошук осіб, що 
бажають об’єднатися для фінансування певної діяльності чи проекту відбувається здебільшого з використанням 
мережі Інтернет. При цьому краудфандинг може як передбачати фінансову винагороду для його учасників, так і 
здійснюватися на безоплатній основі, тобто реалізуватися як на кредитних засадах, так і на альтруїстичних. 
Саме такі дві моделі краудфандингу і виділяють: 1) модель кредитування; 2) модель філантропії [4, с. 264].  

Краудфандинг реалізується через спеціалізовані Інтернет-платформи, що допомагають створювати 
максимально повний опис проекту та потреби у його фінансуванні. Також на цих краудфандингових інтернет-
платформах відразу зазначається максимально необхідна сума для фінансування, термін, на який залучаються 
фінансові ресурси, а також потенційний дохід (у відсотках) або ж інформація про соціальний статус проекту (не 
передбачає отримання доходу). Все частіше, крім краудфандингових платформ, інформацію про такі проекти, 
що очікують краудфандингу, популяризують через соціальні мережі серед потенційно зацікавлених осіб (груп 
осіб) [3, с. 174].  

Сьогодні за схемою краудфандингу в усьому світі фінансують винаходи й бізнес, творчі та благодійні 
проекти і навіть передвиборчі кампанії президентів [4, с. 262]. За прогнозом Світового банку, до 2025-го 
щорічні вкладення в краудфандинг зростуть до $93 млрд. [2]. 

На сьогодні краудфандинг все частіше використовується серед представників малого та середнього 
бізнесу [1, c. 36], адже саме цей сегмент є недофінансованим з інших джерел (власних коштів є недостатньо, а 
банківське кредитування як основне джерело позикового капіталу – дороговартісне).  

Перевагами краудфандингу як інноваційного методу фінансування бізнесу є: 
- демократизація і прозорість формування фінансових ресурсів; 
- орієнтованість на інновації та креативні ідеї; 
- гнучкість щодо сум залучення фінансових ресурсів та проектів, які можна профінансувати; 
- зменшення витрат, зокрема трансакційних, на залучення фінансових ресурсів; 
- відсутність обмежень щодо осіб, які можуть брати участь у краудфандингу. 
Краудфандинг є перспективним методом фінансування, який має ряд особливостей: 
- вимагає прозорості дій, що стосуються об’єкту фінансування;  
- вимагає деталізації об’єкту фінансування для максимізації інформування громадськості про 

можливості розміщення фінансових ресурсів. 
Вважаємо, що в умовах глобалізації, стрімкого розвитку Інтернет-середовища, інформаційних 

технологій, соціальних мереж, фінансових технологій та інноваційних методів фінансування, заснованих на 
громадській участі, краудфандинг вже у найближчі роки займе лідируючі позиції на ринку залучення 
фінансових ресурсів як для реалізації авторських ідей і проектів, так і для фінансування бізнесу загалом. 
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Секція 1  
МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
 

Я. Білан 
Науковий керівник – к.е.н., доц. І.Я. Кулиняк 

 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ  

ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 
Венчурне фінансування є новим видом фінансування для України, який має деякі відмінності порівняно 

із традиційними формами. Венчурний бізнес – сфера підприємницької діяльності, пов’язана лише з реалізацією 
ризикових проектів, ризикових інвестицій головним чином у сфері науково-технічних новинок. У якості 
засновників та інвесторів венчурних фондів виступають банки, великі корпорації, пенсійні фонди, страхові 
компанії та приватні особи. 

Стрімкий розвиток економіки будь-якої країни здебільшого здійснюється за допомогою інновацій, які 
забезпечують високий рівень конкурентоспроможності підприємства та стійке економічне зростання. Проте для 
здійснення інноваційної діяльності українським підприємствам необхідні великі суми коштів, в той час як 
власні ресурси в переважній більшості є обмеженими через нестабільний економічний розвиток країни, то 
мудрим рішенням буде залучення зовнішніх джерел фінансування. Слід зазначити, що на сьогодні ринок 
венчурного капіталу в Україні знаходиться в стадії формування та розвитку, маючи істотний потенціал до 
розширення. Венчурний бізнес не дає стовідсоткової гарантії прибутку в бізнесі.  

Основними напрями венчурного інвестування в Україні є: програмне забезпечення, машинобудування, 
переробка сільськогосподарської продукції, виробництво будівельних матеріалів, харчова промисловість, 
фармацевтична галузь тощо.  

Переваги венчурного фінансування полягають у тому, що створювані невеликі фірми мають доступ до 
фінансових ресурсів, а також можливість консультацій з питань виробництва, фінансів, управління персоналом, 
чим забезпечуються гнучкість в управлінні та швидкість прийняття рішень. Вагомим недоліком такого 
фінансування є відсутність гарантії прибутку в бізнесі, високий ризик [1]. 

Варто звернути увагу на те, що перші кроки щодо використання принципів венчурного бізнесу в Україні 
були початі не в області фінансування інноваційних проектів, а з метою виходу із кризи й підвищення 
ефективності роботи приватизованих підприємств. Незважаючи на політичну та економічну нестабільність в 
державі, проведення АТО, сучасний стан на ринку ІТ-стартапів, починаючи з 2015 року, кількість угод щодо 
венчурного інвестування тільки починає збільшуватися у порівнянні з минулими роками. Так, за даними 
Української асоціації інвестиційного бізнесу, у 2008-2016 рр. кількість венчурних фондів зросла в 15,5 разів, а 
величина чистих активів – у 75 разів [1]. 

В Україні венчурне інвестування здійснюють за допомогою інститутів спільного інвестування (ІСІ) [2]. 
Кількість інститутів спільного інвестування станом на 16.03.2015 р. складала 1218 в Україні. Аналізуючи дані 
про активи венчурних інститутів можна сказати, що вони невпинно зростають, однак цього замало, щоб вийти 
на світовий рівень і разом з цим існує ряд проблем в сфері регулювання венчурного фінансування. Тому даний 
вид бізнесу в Україні потребує підтримки з боку держави. Адже вона, перш за все, має бути зацікавлена в тому, 
щоб венчурний бізнес працював з високою ефективністю. Для розвитку цього виду підприємництва необхідно 
створити державну систему, яка б підтримувала венчурний бізнес і сприяла його розвитку; розвинути систему 
страхування ризику інвестицій в інновації; законодавчо забезпечити діяльність венчурного бізнесу; надати 
більше податкових мотивів до фінансування в інноваційні проекти [3]. 

Як висновок, можна сказати, що на сучасному етапі розвитку  Україна має перспективи у сфері 
венчурного фінансування інноваційних підприємств, насамперед через наявність галузей, що мають потенціал 
росту й велику кількість перспективних проектів, які потребують фінансування і є потенційно вигідними для 
венчурного інвестора. Тому державі необхідно виробити політику стимулювання венчурного фінансування, 
взяти на себе ризики впровадження інновацій та вдосконалити законодавство зі стимулювання інноваційної 
діяльності, розробити і впровадити системи гарантій та страхування венчурного фінансування.  
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ  

ІННОВАЦІЙНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 
Результатом розумово-психологічної, творчої діяльності керівника є управлінське рішення, як продукт 

управлінської праці. Прийняття рішень справедливо визнається центральною ланкою багатогранної діяльності 
керівника, ця функція задана керівнику його соціальним статусом та розпорядчими документами. Таким чином, 
керівник несе відповідальність за результат прийнятого рішення. Тому в соціальній психології управління 
активно ведеться пошук сукупності рис, властивостей особистості і характеристик поведінки керівника, від 
чого залежить успішність керівництва. Основним оцінювальним критерієм здібностей і навичок керівника є 
прийняття рішень, адже це значною мірою впливає на результати діяльності підприємства. [1] 

При розробці управлінського рішення, виявляється повна ієрархізована структура діяльності, що 
включає рівень психофізіологічних функцій, рівень операційного забезпечення діяльності (знаннями, навичка-
ми, вміннями, когнітивним стилем керівника), рівень дії (орієнтація на цілі при прийнятті рішення), рівень 
власне спеціальної діяльності (специфічні мотиви керівника). 

Кожен керівник незалежно від сфери його діяльності виконує при вирішенні проблеми в певній мірі 
схожі дії. Найчастіше до них відносять такі, як діагностика проблеми, формулювання обмежень і критеріїв для 
прийняття рішень, виявлення альтернатив, остаточний вибір. 

Є три основні етапи прийняття управлінських рішень:  
➢ 1 етап – усвідомлення проблеми. Для того, щоб ефективно проаналізувати проблему потрібно 

володіти доступом до якісної інформації. 
➢ 2 етап – збір всієї інформації. Щоб з’ясувати причини труднощів чи для того, щоб ставити нові 

питання необхідно використовувати інформацію, як внутрішню, так і зовнішню – досвід споріднених 
підприємств, наукові дані з організації праці та управління і т.д. 

➢ 3 етап – висування гіпотези. 
Варто зауважити, що управлінське рішення має відповідати певним вимогам, а саме: оптимальності, 

повноті, своєчасності, кількісній та якісній визначеності, цілеспрямованості, правомірності, гнучкості, вибору 
головної проблеми, об'єктивності. 

Внаслідок того, що керівник повинен приймати велику кількість управлінських рішень, які відрізняються 
між собою за різними ознаками, виявляється потенціал здібностей до керівництва, мотиваційний профіль, 
здатність йти на ризик. За характером прийнятих рішень, за вмінням вирішувати проблемні ситуації можна 
будувати прогнози щодо спроможності людини працювати з людьми, виконувати функції керівництва в цілому. 

Очевидно, що сучасне функціонування підприємств в умовах інформатизації, швидкого реагування на 
проблеми, які виникають, а також значної напруги і стресу, прийняття управлінського рішення не може 
здійснюватися лише на основі інтелектуального потенціалу, знань, вмінь та навичок керівника. Особливо 
важливо використовувати соціально-психологічні компетенції та організаторську здібність в процесі 
управлінської діяльності, зокрема, у соціально-напружених ситуаціях, оскільки вони спонукають до 
прискореного прийняття рішень при дефіциті інформації і часу. Оскільки керівник постійно знаходиться в 
ситуації конфлікту мотивів і вибору, тому він повинен залишатися стресостійким, щоб приймати ефективні 
управлінські рішення. 

Найбільш важливою соціально-психологічною умовою ефективного управління в процесі виробничої і 
комерційної діяльності є врахування психологічних особливостей кожного працівника. Мудрий керівник вміє 
розпізнавати в кожному підлеглому мотиви його ставлення до праці. Якщо керівництво достойно оцінює 
роботу підлеглих, то це позначиться на ставленні працівників до виконання обов’язків. [2] 

Основними особистісними якостями керівника-лідера є емпатія, тактовність і дипломатичність у 
спілкуванні, моральність, честь, обов'язок, відповідальність,сміливість у вирішенні практичних питань, 
фасилятивність і психологічна проникливість. 

Отже, прийняття управлінських рішень є складним процесом, який значною мірою залежить від знань, 
вмінь, навичок, досвіду роботи професійної компетентності керівника. Проте соціально-психологічні 
особливості керівництва відіграють визначальну роль в контексті їх впливу на ефективність прийняття 
управлінських рішень. 

 
1.Психологічні чинники ухвалення управлінських рішень [Електронний ресурс] / Ю. Г. Падафет // – 

Режим доступу до ресурсу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2010-2/doc/1/07.pdf.  
2. Роль менеджера у формуванні колективу [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://studopedia.com.ua/1_351793_vzaiemodiya-lyudini-z-grupoyu-mozhe-mati-harakter-zlittya-abo-konfliktu.html. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПОКОЛІННЯМ МІЛЕНІАЛІВ 

 
Надзвичайно швидкий темп розвиткунауки та технологій, інформатизація нашого повсякденного життя 

вплинули на зміну світогляду цілого покоління молодих людей, народжених у кінець 80-х — початок 2000-х 
років, які вже прийшли, або скоро прийдуть працювати у сучасні компанії всіх сфер промисловості. 

Вперше термін «мілленіали» був запропонований журналом «AdvertisingAge». Вважається, 
що  на  формування їхнього світогляду вплинули: перебудова, розпад СРСР, тероризм, війни; міжнародна 
фінансова криза, підвищення вартості житла і безробіття; телебачення, поп-культура, розвиток мобільного 
та інтернет-зв’язку, комп’ютерних технологій, соціальних мереж, еволюція електронних приладів тощо. 

Одна з найпомітніших рис мілленіанів — залежність від знань, які вони знаходять не у книжках 
і бібліотеках, а в інтернет-джерелах, адже це покоління відрізняється любов’ю до навчання та легким доступом 
до Інтернету та технологій з раннього віку. 

Значнуувагумілленіали приділяютьвласному комфорту. Для них самореалізація є найголовнішою. 
Не можнасказати,що їх не цікавитьсім’я, однаккар’єрнезростання таки залишається на першомумісці. В 
цілому,мілленіали —це покоління вільнодумців, які люблять свободу і цінують її понад усе. Гроші, для них— 
це шлях до можливостей; є гроші — є й дорога до успіху.  

Без жодних сумнівів, важливими для мілленіалівє різноманітні соціальні мережі. Адже віртуальнареальність — 
це те, що їм потрібно для повноцінногоіснування. На подібних онлайн-платформах можнастворитиновий образ,навіть 
якщовін і відрізняється від того, який є у реальному житті. Мілленіаламподобається знаходитидрузів 
за спільнимиінтересами, а у соціальних мережах це зробитинайлегше. 

Покоління мілленіалів почувається стривожено щодо майбутнього. Зростання технологій промисловості 4.0 ― 
від робототехніки до штучного інтелекту ― змінює характер роботи, у той час як політичні зрушення кидають виклик 
встановленому світовому порядку. 

Мілленіалиусвідомлюють важливість промисловості 4.0, проте багато хто відчуває себе непідготовленим до 
змін, які вона принесе. Адже, згідно з опитуванням «Deloitte» 2018 року, 4 з 10 мілленіалів (а це приблизно 36% 
опитаних) вважають, що у них є навички та знання, які потрібні для оновленої роботи[1]. 

Мілленіали з вибагливістю та скептицизмом оцінюють діяльність бізнесу з точки зору соціальної 
відповідальності. Відповідно до опитування, зараз лише меншість з них думає, що організації ведуть себе етично (48% 
проти 65% торік) і що бізнес-лідери прагнуть вдосканалювати суспільство (47% проти 62% торік)[1].  

У сучасному навколишньому середовищі мілленіали прагнуть стати лідерами, чиї рішення можуть принести 
користь світу та їхній власній кар’єрі. Водночас, вони почуваються невпевнено щодо перспектив політичного та 
соціального прогресу, безпеки, соціальної рівності та турботи про екологічну стійкість. 

Вибираючи своє місце роботи, для мілленіалів важливими є такі фактори:фінансові винагороди; позитивна 
атмосфера на робочому місці;гнучкість робочого графіку;можливість безперервного навчання; репутація етичної 
поведінки організації;різноманітність;можливість волонтерської діяльності. Стандартні методи управління не 
працюють для мілленіалів, їх враження про компанію формується ще до того, як вони приходять на роботу, тому 
компаніям важливо розвивати імідж роботодавця. Далі важливим є період адаптації, самого періоду роботи та 
прощання.  

Користуючись комп’ютерами та смартфонами із раннього віку, мілленіали добре знають, що промисловість 4.0 
переважає над нами, і, що сам характер роботи швидко змінюється. Адже промисловість 4.0 характеризується 
поєднанням фізичних і цифрових технологій, таких як аналітика, штучний інтелект, інтернет тощо.  

Молоде покоління акцентує увагу на зміцненні довіри, розвитку міжособистісних та етичних навичок, бо 
вважає, що підприємства недостатньо фокусуються на їхньому вихованні. 

Отже, незважаючи на деякі, можливо негативні риси цього покоління, воно по-своєму цікаве 
і неординарне. Мілленіали мають позитивне мислення; люблять роботу та очікують від неї значних результатів; 
прагнуть стати лідерами, а також самовдосконалюватися, тому вимагають від менеджерів особливих підходів 
до взаємодії з ними, лідерство через наставництво та підтримку, а не через контроль та мікроменеджмент. 

 
1. 2018 DeloitteMillennialSurvey[Електронний ресурс]//Режим доступу:https://goo.gl/Y1MdQS 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ: РЕАЛІЇ, ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Сьогодні, вибираючи у якої компанії купити товар чи послугу, користувачі звертають увагу не лише на 

якість та ціну, але й на те чи є бізнес соціально-відповідальним. Термін «соціальна відповідальність бізнесу» 
(СВБ) або «корпоративна соціальна відповідальність» має декілька трактувань, спільною рисою яких є 
гармонійне співіснування бізнесу та суспільства, активна соціальна позиція компанії [1]. 
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Серед аспектів СВБ можна виділити: економічний (спрямований на створення гідних умов праці, виплату 
відповідної заробітної плати кожному працівнику, створення робочих місць тощо), юридичний (дотримання законів 
та правових норм, повна та своєчасна сплата податків), екологічний (мінімізація шкідливого впливу на довкілля), 
етичний (дотримання етичних вимог суспільства), філантропічний (грошові пожертви, допомога благодійним 
організаціям та місцевим громадам). 

Згідно з дослідженнями, проведеними [2], СВБ має найбільше значення для представників молоді, зокрема  
76 % стверджують, що надаватимуть перевагу відповідальному бізнесу, обираючи місце роботи, 62 % зазначають, 
що готові працювати за меншу оплату для соціально відповідальної компанії. Для інших поколінь висока значимість 
СВБ може бути передана через таку статистику: на 80% таке спрямування бізнесу важливо для мілленіалів (18-37 р.), 
на 75% – для «покоління Х» (38-49 р.), на 76% - для «бебі-бумерів (50-68 р.), на 72% - для літніх людей (69 + р.).  

Світова практика застосування СВБ свідчить не тільки  про покращення власної репутації, а й про отримання 
прибутку від збільшення споживчої лояльності. Переваги, які отримує бізнес, будучи соціально відповідальним: 
посилення лояльності працівників (38%), посилення публічного іміджу (43%), зміцнення морального духу компанії 
(55%) [2].  

За даними Corporate Responsibility Magazine`s найбільшу увагу соціальній відповідальності приділяють 
компанії, які діють у сферах комп’ютерних технологій та мереж (Microsoft, Intel, NVIDIA Corp) та харчовій 
промисловості (General Mills, Campbell Soup Company, Pepsico Inc) [3].  

В Україні питання СВБ перебуває на етапі становлення. Найактивнішими у цій сфері є, насамперед, 
представництва іноземних компаній, які переносять на українське підґрунтя сучасні світові практики, принципи і 
стандарти. Компанія CocaCola у співпраці з місцевими громадами реалізовує проекти відновлення води у різних 
куточках України (740 млн м3 за 2016-17 рр.). І навпаки, яскравим прикладом недбалого ставлення бізнесу до питань 
екології може слугувати скандал навколо агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» – монополіста на ринку 
промислового виробництва м’яса птиці в Україні, найвідомішою маркою якого є «Наша Ряба». Компанія порушує 
норми утилізації відходів, створюючи значну загрозу для життя і здоров’я мешканців сусідніх територій.  

Загалом низький рівень поширення СВБ у нашій країні пов’язаний з характером отримання прибутку 
підприємствами. Для провідних українських підприємств останній здебільшого досягається за рахунок доступу 
до економічної влади, адміністративного ресурсу, бюджетних коштів, завдяки недосконалій  конкуренції на 
внутрішньому ринку, штучному завищенню цін на вироблену продукцію, заниженню рівня оплати праці, 
скороченню обсягу соціальних витрат [4]. Саме ці фактори стають основою конкурентної переваги. Розвиток 
СВБ українськими компаніями ускладнюється також через прагнення до короткострокових фінансових 
результатів. Це призводить до нехтування не тільки довгостроковим розвитком, але і до прагнення перекласти 
на споживачів зовнішні ефекти більш витратного та екологічно шкідливого виробництва. 

Можна зробити висновок, що питання СВБ є надзвичайно актуальним і в майбутньому буде тільки 
посилюватись. Однак рівень розвитку українського бізнесу в цій сфері є нижчим, ніж закордоном. Для 
вирішення проблеми необхідно об’єднати зусилля держави, бізнесу та суспільства. Потрібно переймати досвід 
закордонних компаній та перш за все будувати громадянське суспільство, яке протистоятиме 
безвідповідальному бізнесу. 

 
1. David Crowther. Corporate Socail Responsibility. [Е- ресурс]. – URL : www.davideacrowther.com/csrmodule.  
2. A New Era of Corporate Social Responsibility [Е- ресурс]. – URL : https://businesspartnermagazine.com/  
3. Citizens corporate - CR Magazine [Е- ресурс]. – URL : http://www.3blassociation.com/files/ 

exV4MF/CR_Summer%2018_100%20Best_revised.pdf.  
4. Головінов О. М. Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і проблеми/ О. М. Головінов // 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ НА РИНКУ 

 
У час стрімкого розвитку науково-технічного прогресу все важче привернути увагу споживача за 

допомогою стандартної реклами. З метою зацікавлення більшої кількості споживачів та утримання своїх 
позицій на ринках підприємства повинні використовувати інновації. 

Головною метою будь-якого підприємства є досягнення прибутку, завдяки виготовленням та реалізацією 
власних товарів та послуг, задовольняючи потреби цільових споживачів. Проте для ефективного досягнення 
місії підприємства недостатньо створити товар, визначити на нього ціну та розмістити його у зручному для 
споживача місці. Даний товар залишиться непоміченим споживачами. Для того, щоб виправити дану ситуацію 
на ринку, підприємствам слід запроваджувати інноваційні методи просування товару. 

Під просуванням товару розуміють всілякі заходи, з допомогою яких підприємство інформує, переконує 
або нагадує споживачеві про себе та свою продукцію. 

Здійснюючи практичну діяльність підприємства переважно використовують два напрямки в системі 
просування товару. Зокрема: орієнтація на товар: просування відповідає етапам життєвого циклу товару. На 
етапі виділення товару на ринку важливо проінформувати споживачів про товар; на етапі зростання – за 



 202 
 
допомогою різних заходів потрібно виділити товар серед інших; на етапі зрілості – провести заходи для 
зміцнення товару на ринку; на етапі занепаду – нагадати покупцям про існуючий товар, а також звернути увагу 
на його модифікацію, удосконалення і т.п. Сьогодні основним елементом системи просування товарів на ринку 
є реклама. Вона надає споживачеві інформацію про товари чи послуги, запропоновані підприємством та 
виявляється у різноманітних формах: оголошення, друк, радіомовлення, телебачення, фільми, проспекти, 
буклети, каталоги тощо. 

 Імідж-реклама – специфічна реклама. Спрямована на формування певного ставлення до підприємства та 
формування його позитивного іміджу. Водночас імідж-реклама є інструментом формування суспільного 
ставлення до підприємства та інструментом PR. 

Ділова реклама або професійно-орієнтована реклама призначена для розповсюдження серед груп 
споживачів, сформованих за своєю належністю до певного роду занять. Причому це не обов’язково лише ті, хто 
має безпосереднє відношення до виробництва і реалізації рекламованих товарів і послуг. Зміст такої реклами 
представляє великий інтерес і для висококваліфікованих фахівців – наприклад, програмістів, юристів, 
економістів і т. п., так як інформує про характеристики та властивості товарів, які їх цікавлять саме з 
професійного погляду.  

Значна увага приділяється нині новітнім рекламним технологіям, піару, мерчандайзингу та іншим. 
Особливої уваги набувають BTL-технології (непряма реклама), які, у свою чергу, підвищують ефективність 
АTL-реклами (пряма реклама). Найефективнішими є лазерні проекції на хмари, скульптурні інсталяції, 
геомаркетинг, фонтанні принтери, кінопроекції на споруди, реклама на предметах (на візках, квитках, пакетах, 
яйцях, листівках, підлозі тощо). Одними з революційних методів просування товарів вважають запатентовану 
технологію розміщення реклами на орбітах біля Землі, застосування 3D-реклами, рекламу на повітряних кулях, 
надписи на небі, реклама у вигляді мультиплікацій. Інноваційні методи просування товарів дають 
підприємствам змогу спростити, пришвидшити процес продажу товарів та допомогти споживачу прийняти  
рішення про покупку. Їх новизна приваблює максимальну кількість споживачів і дозволяє значно збільшити час 
перегляду рекламного матеріалу.  

Головним недоліком таких методів просування товарів є потреба в залученні досить дорогих засобів і 
значних коштів для їх розроблення та реалізації. Основний ризик пов’язаний з невпевненістю в позитивному 
сприйнятті їх споживачем, адже подібні методи можуть здатись надокучливими або агресивними, що негативно 
вплине на репутацію підприємства. Зважаючи на те, що інноваційні методи просування товарів поряд з 
перевагами мають свою низку недоліків, підприємства не повинні повністю відмовлятись від використання 
традиційної реклами. Раціональним буде поєднання різних методів просування товару, що забезпечить 
двосторонність комунікацій, максимальну кількість споживачів і дозволить уникнути невиправданого ризику. 

Таким чином, застосування інноваційних методів просування товарів свідчить про креативність 
підприємства, що, у свою чергу, стимулює інтерес існуючих та потенційних споживачів до товару, підвищує 
продаж та зміцнює імідж підприємства на ринку. 
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ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ КОРПОРАТИВНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ  

ТА ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ ЙОГО РОЗВИТКУ 
 

В Україні відсутність розвиненого ринку добровільного медичного страхування обумовлюється кризовим 
станом економіки держави, недосконалим законодавством у сфері страхування, низькою якістю страхової 
інфраструктури, менталітетом, так як населення не розуміє суті цього процесу. Аналізуючи загрози та 
можливості ринку страхових послуг, дана сфера має значний потенціал розвитку в нашій державі. 

 На думку М. Миколайчука причинами того, що більшість громадян України не страхуються є [1]: 
- недовіра населення до такого виду полісу, як добровільне медичне страхування; 
- корупція в медичних закладах, з якими співпрацюють страхові компанії; 
- населення працездатного віку переконані, що вони здорові і немає необхідності витрачати кошти на 

медичне страхування. 
- низький рівень доходів населення. 
Загалом, найчастішою причиною не брати участі у добровільному медичному страхуванні виступає 

рівень доходів населення. Зокрема, структура видатків наступна: продукти харчування (50-60%), комунальні 
послуги (10-12%), одяг (6-8%), подорожі (1-2%) та інші потреби [2]. Мінімальна зарплата в Україні поступово 
зростає з одночасним підвищенням цін, зміна купівельної спроможності населення є несуттєвою. 
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Програмами добровільного медичного страхування в Україні користується не більше 6% населення. При 
цьому більша частина громадян придбали поліс у рамках корпоративного страхування. Такий поліс здобув 
популярність за рахунок зручності в оформленні, вартість корпоративного страхування на 20-30% менша за 
особисте [3]. При корпоративному страхуванні договір укладають усі працівники підприємства, а за 
страховкою звертаються вже ті, хто потребує лікування.  

Все більше розвивають свою діяльність страхові компанії, які готові прислухатися до потреб замовників і 
розробляють нові чи впроваджують удосконалені страхові продукти. Це стає своєрідним експериментом для 
страховиків, які застосовують інноваційні страхові рішення нового покоління, зберігаючи прибутковість від 
стандартних страхових операцій. У корпоративному добровільному медичному страхуванні прикладами таких 
інновацій виступають: 

1. Індивідуальні ліміти. 
Створюються відповідні медичні системи з встановленим календарним періодом з індивідуальним 

лімітом для кожного застрахованого. Працівник підприємства, який погодиться на умови даного полісу 
медичного страхування отримає змогу вибрати будь-який перелік профілактичних процедур на суму ліміту.  

2. Адресні бонуси. 
Якщо між співробітниками поширений здоровий спосіб життя і протягом певного страхового періоду не 

матимуть проблем із здоров’ям, їм буде надано вітамінні препарати чи абонемент в тренажерний зал. Єдиним 
обмеженням виступає розмір страхових виплат за контрактом. 

3. Збільшення захисту на випадок ДТП. 
Невелика вартість ризику, порівняно з іншими послугами страхових компаній. Суть даної страхової програми 

полягає в тому, що страхове відшкодування виплачується за умови смерті в результаті ДТП тільки при виконанні 
службових обов’язків, в той час як усі інші опції за договором підлягають покриттю цілодобово.  

Таким чином, пошук інноваційних шляхів розвитку вітчизняного медичного страхування є вкрай важливим. 
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AGILE –  НОВИЙ НАПРЯМ МЕНЕДЖМЕНТУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

 
Сьогодні,  в умовах глобалізації, керівництво компанії постійно прагне удосконалювати  свою діяльність. 

Для того щоб компанія була перспективною, а її діяльність ефективною, вона повинна швидко та гнучко 
реагувати на зміни, що відбуваються як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі організації. З огляду 
на це, перехід до інноваційного розвитку та нових методів управління є вже не просто сучасною тенденцією, а 
життєвою необхідністю. Такі передумови сприяли появі нового напрямку менеджменту     «agile-
менеджмент», який, в умовах невизначеності та глобальної конкуренції, все більше набуває своєї теоретичної 
та практичної актуальності. 

Аgile – інноваційний підхід до створення продукту або послуги, який базується на переосмисленні теорії 
та практики менеджменту. В його основі лежить проста ідея: кожний виконавець повинен усвідомити свою 
роль у спільній справі, кожен може зупинити систему і внести свої раціональні пропозиції [1]. Цей напрям 
менеджменту, насамперед, дає можливість враховувати і реагувати на пріоритети, що постійно змінюються в 
умовах ринку, збільшує наочність і прозорість стану справ в проекті та збільшує продуктивність команди.  
Внаслідок цього, компанія отримує більш якісний результат за рахунок відсутності бюрократичного розподілу 
ролей, який накладає штучні обмеження на висококваліфікованих фахівців.  

Для того, щоб досягти більшої ефективності від використання Аgile-менеджменту необхідно дотриму-
ватися принципів, які розкривають економічну сутність цього напрямку. Саме змістове наповнення принципів 
відображає усю цінність даного засобу менеджменту. 

На основі аналізу матеріалу Agile-маніфесту, який у 2001 році підписали 17 незалежних експертів з 
різних практик програмування в штаті Юта, США[2], ми виокремили наступні принципи Agile-менеджменту: 1. 
Гнучкості; 2. Безперервності; 3. Єдності;  4. Мотивації працівників;  5. Простоти;  6. Системності;  7. Автономії;  
8. Відповідальності.  

Для забезпечення максимальної ефективності Agile-менеджменту на практиці доцільно дотримуватися 
правил: 

1. Використання візуального контролю; 
2. Тісна співпраця із замовником, відсутність централізації; 
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3. Чіткий поділ проекту на окремі частини, за кожною з яких закріплений конкретний виконавець з 
відповідними фаховими компетенціями; 

4. Встановлення спринтів та дедлайнів[3]. 
Agile-менеджмент виник в ІТ сфері як управління розробкою програмного забезпечення в невеликих 

командах років 10-15 тому. Сьогодні цей інструмент стає новою культурою управління як у малих, так і у 
великих компаніях, які функціонують в абсолютно різних галузях та сферах[4]. Дослідження показали що 
практичне використання концептуальних основ Agile-менеджменту спостерігаються в управлінні таких 
компаній, як: Xerox, Honda, Canon,  Intel, Philips, Apple, Return Path, Aviasales, Google, Toyota, Amazon, компанія 
Oreo[5]. Гнучке управління проектами береться на озброєння не тільки багатьма компаніями, а й  державними 
структурами, наприклад: уряд Нової Зеландії, уряд Нігерії, Норвезький пенсійний фонд [3]. Також 
спостерігаються риси Agile-менеджменту в пілотних проектах, які ініціюються органами держаної влади та 
місцевого самоврядування України. 

Отже, використання Agile-менеджменту в управлінні підприємствами має практичну цінність, оскільки 
цей напрям допоможе підприємствам не лише адаптуватися до постійних змін в сучасному середовищі, але й 
здобути конкурентні позиції на ринку. 
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ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПОВЕДІНКУ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ 
 
У сучасних умовах нераціональне ціноутворення (сформульоване під впливом психологічних чинників 

та результату поведінки учасників) переважає над економічно обґрунтованим та раціональним. Як приклад, 
нещодавно Світ сколихнула новина про обвал акцій компанії Tesla, уявіть собі – всього лише після витівки 
Ілона Маска в прямому ефірі. 

Акції компанії Tesla подешевшали на 12% після новини про те, що засновник і голова компанії Ілон 
Маск курив марихуану в прямому ефірі розважального шоу. 7 вересня 2018 р., за даними німецької біржі 
Tradegate Exchange цінні папери Tesla протягом дня впали з 247,50 до нижньої межі 217,50 євро за штуку. 
Пізніше акції трохи відіграли падіння [1]. 

Сучасні дослідження поведінки учасників фондового ринку зумовили розвиток концепції поведінкових 
фінансів. З одного боку, поведінкові фінанси розглядають як розширення класичної теорії, заснованої на 
раціональних очікуваннях. З іншого – дослідники акцентують увагу на вивченні фінансової поведінки 
учасників ринку та її впливу на фінансовий, у т.ч. фондовий, ринок. 

Одним із перших прикладів нераціональної поведінки є “ефект натовпу”, який був досліджений французьким 
соціологом Гюставом Ле Боном. Вчений довів, що люди, групуючись, стають одним цілим і починають поводитися 
протилежно до того, як вони діяли б наодинці. Результати досліджень показують, що близько 35% присутніх у групі 
людей дотримуються думки цієї ж групи (навіть якщо не згодні з нею). Однак, якщо хоча б одна людина починає 
суперечити цій думці, то згадані 35% членів групи готові підтримати нову точку зору [2]. 

Ціноутворення на ринку цінних паперів зазнає значних впливів поведінкових чинників, зокрема, поширеною 
є ірраціональна поведінка інвесторів, яка формується під впливом емоцій та когнітивного сприйняття інформації, що 
зумовлює значні відхилення ціни від об’єктивних значень. Ірраціональне ціноутворення спричиняє кризові явища, 
які поширюються не лише на фінансові, а і на інші сектори національної економіки. Вирішення цього завдання 
потребує адаптації моделей ціноутворення до ірраціональних особливостей вітчизняного ринку та зумовлює потребу 
в формуванні ситуативного підходу до стратегічного планування уникнення втрат учасниками фондового ринку [3].   

Дослідження причин краху на фінансових ринках проводять вже багато десятиліть. Фінансисти зазвичай 
не в змозі вчитись на подібних помилках. Однак експерти, які вивчають історію економіки, відмічають, що 
нічого наднового не трапляється і всі фондові паніки розвиваються за одним і тим же сценарієм. 

Марк Сміт (Mark Smith), автор книги «Історія глобального фондового ринку: від Стародавнього Риму до 
Кремнієвої долини», так описує закономірності фінансових крахів: «Події завжди йдуть по одній і тій же 
траєкторії: спершу з'являється щось нове, що виробляє невелику революцію на економічному фронті, сприяє 
зростанню цін на акції і приносить великий прибуток. Потім настає розплата: якісь події обрушують довіру до 
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даних цінних паперів, починається їх бурхливий продаж, за якої іноді слідує біржова паніка і криза – інвестори 
мають потребу в грошах, щоб погасити кредити, взяті на покупку акцій, і спішно розпродують свої інвестиційні 
портфелі. Через якийсь час все починається заново» [4]. 

Інвестор, як, зрештою, і будь-яка людина, поводить себе не завжди раціонально. І хоча він намагається, 
ураховуючи всі обставини, приймати раціональні рішення, далеко не завжди це йому вдається на практиці. 
Адже людина – це, передусім, клубок емоцій. Варто лише відбутися якійсь непередбаченій події, що сплутала 
попередні плани (а врахувати все, звичайно ж, неможливо), і людина одразу стає безпорадною й розгубленою, 
здійснюючи вчинки, інколи кардинально протилежні запланованим початково.  

 
1. Маск закурив сигарету з марихуаною під час стріму. URL: https://tsn.ua/tsikavinki/ilon-mask-zakuriv-

marihuanu-v-pryamomu-efiri-1213497.html.  
2. Кізима Т.О. Поведінкові фінанси як новий напрям досліджень сучасної фінансової науки / Т.О. Кізима 

// Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2013. – Вип. 9(2). – С. 175-179.  
3. Кушнір М.А. Поведінкове ціноутворення на фондовому ринку: монографія / М. А. Кушнір, Л. Г. Ліпич, 

І. З. Сторонянська. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – 200 с.  
4. Мировые биржи: паника и ее закономерности. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/stock-market-

algorytms-2011-08-12-127614803/241956.html. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 
 
Протягом останніх десятиліть в Україні відбувається постійне накопичення відходів як у промисловому, 

так і в побутовому секторах. Проблема в їх утилізації ускладнюється тим, що у відходів постійно збільшується 
частка речовин, які є небезпечними та розкладаються тривалий час (пластмаси та ін.). 

Існує чотири основні способи утилізації відходів: біотермічний; захоронення; компостування; 
спалювання. Біотермічний спосіб це самозаймання твердих відходів під впливом особливих мікроорганізмів - 
термофільних бактерій. 

Його перевагами є перероблення відходу в органічне добриво (компост). До недоліків відносять складний 
процес сортування і необхідності попереднього переробляти відходи; потребу у  побудові спеціальних заводів. 
Отриманий компост має поганий товарний вигляд, низьку якість, його складно продати на ринку.  

До прикладу можемо взяти зарубіжні країни. У Франції, Швейцарії, Голландії біотермічними методами, з 
подальшим використанням компосту, знешкоджують до 15 % ТПВ, в Англії та Німеччині у межах 5 %. На 
сміттєспалювальних станціях у країнах ЄС щорічно утилізується біля 23 %, відходів, в Японії – 65 %. В Україні 
більшу частину ТПВ знешкоджують на 656 міських удосконалених звалищах, меншу – на 4 сміттєспалювальних 
заводах [1].  

Захоронення відходів найбільш поширений спосіб утилізації. З цією метою відчужуються тисячі гектарів 
не тільки пустинних, але і родючих земель. З поверхні ґрунтів над звалищами часто випаровуються їдкі 
токсичні речовини. Витрати на боротьбу з наслідками згубного впливу поховань відходів, тобто на охорону 
природи, охорону здоров'я, у багато разів перевищують витрати на будівництво заводів з переробки ТПВ. 

В Україні щороку утворюється до 1,5млрд. тон твердих відходів. Звалища відходів займають більше 150 тис. 
Га. Об’єм утворення твердих відходів в Україні в 6,5 разів більший ніж в США і в 3,2 рази ніж в країнах ЄЕС.  

Компостування - розкладання органічних речовин за допомогою мікроорганізмів. Переваги: повернення 
наявних у відходах живильних речовин рослин в оборот екосистеми; при утворенні компосту, зменшується кількість 
речовин, при невідповідній обробці яких забруднюються вода, ґрунт і атмосфера; одночасне корисне використання 
інших органічних відходів у компості (листя, трава, гній, мул комунальних вод і ін.); відносно невеликі економічні 
витрати дозволяють забезпечувати економічну ефективність технології компостування. Недоліки: отриманий з ТПВ 
компост фактично мало придатний для використання в сільському господарстві (на заході такий "компост" 
застосовують переважно для покриття звалищ); в процесі біокомпостування має місце виділення шкідливих газів 
(аміак, оксиди вуглецю, вуглеводні та ін.); при біокомпостуванні органічної складової ТПВ залишається до 30% 
некомпостованих матеріалів, які потребують захоронення, спалювання або подальшого перероблення. 

В Україні з 350 млрд тон відходів, тільки 3% з них переробляються. В цьому числі 1,5 млрд тон - 
екологічно небезпечних відходів. 

Спалювання – це найефективніший спосіб знищення відходів, актуально зокрема для медичної сфери. 
Переваги: дозволяє одноразово позбутися великої кількості сміття; зручно у великих містах і на великих 
підприємствах, так як дозволяє позбуватися від відходів у міру їх надходження; після спалювання відходів 
залишається отруйний попіл, який, згодом, теж доводиться утилізувати одним з вище перерахованих способів. 
Недоліки: отруйні гази, що викидаються в атмосферу з димом, спричиняють важкі захворювання у людей, 
сприяють утворенню озонових дір; через постійні викиди диму в атмосферу над містами та підприємствами 
утворюються щільні димові завіси. 

Рівень спалювання побутових відходів у різних країнах суттєво відрізняється. Так, із загальних обсягів 
ТПВ частка спалювання становить у Австрії, Італії, Франції, Німеччині від 20 до 40 %; Бельгії, Швеції — 48–50 %, 
Японії — 70 %; Данії, Швейцарії — 80 %; Англії і США — 14 %; Україні, Росії — 2% [2]. 
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Отже, немає одного найкращого способу для утилізації відходів. Для кожного виду відходу краще застосувати 
той метод, завдяки якому можна завдати менше шкоди навколишньому середовищу та здоров’ю людей.  

 
1. Знешкоджування та утилізація твердих побутових, промислових токсичних та радіоактивних 

відходів [Електронний ресурс]// Режим доступу:  https://studopedia.org/12-80018.html   
2. Дрозд І. П. Огляд методів утилізування твердих побутових відходів / Дрозд І. П., Скляренко В. І. 

/[Електронний ресурс]// Режим доступу:   https://waste.ua/cooperation/2008/theses/drozd.html 
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УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ НАСЕЛЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 

 
В сучасному світі питання гендерного паритету є надзвичайно актуальним. Отже, нерівність між статями 

впливає на розвиток економіки, на свідомість суспільства. Особливо дана проблема проявляється на ринку 
праці. 

 
Рис.1. Зайнятість населення за статтями у 2017 р., %[1]. 

 
В Україні укорінена гендерна нерівність в оплаті праці. Так, у 2017 р. розрив на користь чоловіків склав 

19,75%, спостерігаючись у розрізі посад (табл.1) та видів економічної діяльності. У сфері фінансів та 
страхування у 2017 р. чоловіки отримували в середньому 16469 грн, а жінки – 10846 грн. Чоловіки-науковці 
заробляли близько 10 тис. грн, жінки – 8239 грн. Значний розрив у розмірі зарплат за статтю у сферах 
мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (7541 проти 4839 грн), інформації та телекомунікації (12337 проти 
9556 грн), транспорту, складського господарства та кур’єрської діяльності (7516 проти 5546 грн), у промисловій 
галузі (7479 проти 5726 грн).  

 
Таблиця 1 

Різниця між середньо очікуваною зарплатою чоловіків та жінок в Україні у 2017 р. 

Рівень посади Середня зарплата, грн Співвідношення 
чоловіків до жінок, % жінок чоловіків 

Робочі спеціалісти 6441 9065 141 
Спеціалісти навчального рівня 6735 8373 124 
Спеціалісти 8119 11654 144 
Старші спеціалісти/ керівники груп 12274 17208 140 
Менеджери середнього рівня/ керівники відділів 15988 19550 122 
Топ-менеджери 23885 28564 120 

Укладено за [5]. 
 
За розрахунками Світового банку, ситуація з оплатою праці в Україні ще гірша – на кожній заробленій 

жінкою гривні, український чоловік заробить  1,67 грн.  
Серед роботодавців в Україні лише 32% жінок, їх частка в загальній кількості підприємців – 30%, а  у 

керівництві великим бізнесом – 6%[2].  
Eurostat підрахував, що жінки-керівники на підприємствах країн ЄС заробляють в середньому на 23,4% 

менше, ніж чоловіки. Найменший розрив у зарплатах виявили в Румунії (5,0%), далі в списку значилася 
Словенія (12.4%), Бельгія (13.6%) і Болгарія (15.0%). Якщо говорити про посади менеджера, то зарплата жінки 
була менша на третину, ніж у колеги-чоловіка. Зокрема, в Угорщині різниця склала 33,7%, в Італії – 33,5%, 
Чехії – 29,7%, приблизно на чверть менше в Словаччині (28,3%), Польщі (27,7%), Австрії (26,9%), Німеччини 
(26,,8%), Португалії (25,9%), Естонії (25,6%) і Великій Британії (25.1%) [3]. 

Несправедливість в оплаті праці впливає на економіку цілого світу. Подолавши гендерні упередження 
світ може збагатитися на $28 трлн вже до 2025 р., що  додасть 26% до світового ВВП [4].  

Деякі країни вносять зміни у гендерну нерівність законодавчо. Франція прийняла закон, згідно з яким до 
2017 р. 40% місць у радах директорів публічних компаній, а також компаній з оборотом понад   50 млн євро на 
рік, повинні займати жінки. За невиконання квоти загрожують серйозні санкції: призначення директорів-
чоловіків у такому випадку буде нелегітимним та заборонено оплачувати роботу всієї ради. Першою країною, 
що ввела квоти для жінок у бізнесі - Норвегія. Вона є світовим лідером за часткою жінок у бізнес-еліті. 
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Отже, гендерна нерівність в оплаті праці та працевлаштуванні є загальносвітовою проблемою. Ситуація в 
Україні потребує створення і реалізації державної програми подолання гендерної нерівності, адже зміни у 
становищі жінок можливі лише за умови послідовної державної гендерної політики. 

 
1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua 
2. Гендерна нерівність в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://asn.in.ua./   
3. Разница в оплате труда мужчин и женщин негативно влияет на государство[Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://uainfo.orgl 
4. Thepowerofparity:\howadvancingwomen`sequalitycanadd $12 trilliontoglobalgrowth [Електронний ресурс] – 

Режим доступу::http://www.mckinsey.com/ 5. Pазница в оплате труда [Електронний ресурс] – http://rabota.ua 
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ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ ДЛЯ РИТЕЙЛЕРІВ МІСТА ЛЬВОВА 

 
Проблема розвитку торговельних підприємств внаслідок покращення їхніх конкурентних позицій на 

ринку, зокрема завдяки впровадженню різних новацій, є актуальною, оскільки стан сфери обігу товарів в країні, 
перш за все визначає економічний напрям розвитку в цілому, окрім того від нього залежить прискорення 
регіонального товарообороту. Саме тому вважаємо необхідним запропонувати і оцінити доцільність 
застосування такого методу поліпшення конкурентоспроможності (КСП) ритейлерів як інноваційні стратегії 
(ІС) [1], що враховують стадії життєвого циклу (ЖЦ) та нові перспективи галузевого розвитку у забезпеченні 
успіху господарювання цих суб’єктів в цілому. 

Рекомендуємо при реалізації певної ІС торговельним підприємствам: проаналізувати свій потенціал, ризики 
та фактори середовища в якому воно знаходиться; розробити оптимізовані шляхи інноваційного розвитку, 
спираючись на свій інноваційний потенціал. А для втілення ІС вважаємо необхідним продіагностувати ЖЦ 
нововведення, виявити зміни в оточенні ритейлера та під впливом цих змін скоригувати його інноваційні цілі. 

З огляду на методику оцінювання КСП, зокрема її етапів щодо ЖЦ (за підходом Б. Коласа), оцінимо 
діяльність ритейлерів м. Львова, а саме супермаркетів: «Сільпо РІТЕЙЛ», «Арсен» та «Фуршет». ПАТ «Сільпо» 
існує на ринку понад 19 р. та характеризується спеціалізацією на продтоварах, також розвиває п’ять торгових марок 
(ТМ) в залежності від специфіки продукції [2]. Обсяги продажів протягом 2007–17 рр. свідчать про те, що даний 
ритейлер міцно тримає свої ринкові позиції, перебуваючи між швидким розвитком» та «зрілістю» за ЖЦ. «Сільпо» є 
лідером внаслідок активного розвитку маркетингової, зокрема цінової політики, та програм лояльності клієнтів. В 
свою чергу, ПАТ «Євротек «Арсен» існує на ринку 15 р. та розвиває 3 свої ТМ [3], знаходиться на етапі ЖЦ 
«старість», про це свідчать рівень і динаміка його обсягів реалізації та те, що він поступово втрачає свої конкурентні 
переваги над іншими. Щодо ПрАТ «Фуршет», то він існує понад 25 р. та володіє 2-ма ТМ [4], знаходиться на етапі 
«зрілість», втримує свої позиції завдяки відповідній якості товарів, гнучкій ціновій політиці та програмі лояльності. 

За «ціновим» етапом оцінки КСП визначено, що за цінами аналогічного товару (за який взято рафіновану 
олію) і загалом за підсумковою оцінкою складових конкурентоспроможності серед трьох ритейлерів м. Львова 
найкращу позицію займає «Сільпо», а найгіршу – «Арсен». Проте, кожен із досліджуваних об’єктів має свої 
конкурентні переваги, які пропонуємо застосувати при формуванні їхніх стратегічних ходів. Останні також 
будуть уточнені з точки зору  майбутнього руху за матрицею спрямованої політики Shell/DPM. 

Так, дослідження рівня спрямованості конкурентної політики дозволило визначити, що «Сільпо» є «лідером в 
даному виді бізнесу», бо його частка ринку і якість товарів є достатньо високими, а імідж позитивним, тому 
необхідно виділити такі стратегічні ходи: а) вдосконалити якісні та цінові параметри наявних власних ТМ; 
б) постійно перевіряти достовірність інформації на цінниках до товарів; в) виділити спеціальні зони на споживання 
їжі, попередньо заплативши за неї, тощо. Для «Арсена», що потрапив у сектор «продовжувати бізнес з обережністю» 
або «частково згортати діяльність» рекомендуємо: а) оптимізувати виробничо-управлінську систему задля акуму-
лювання грошових потоків; б) впровадити програму лояльності та знизити ціни на широко розповсюджені товари та 
частково переорієнтувати свою діяльність на покупців середнього соціального класу, зберігши сегменти тих, хто має 
низький рівень доходів; в) розробити власну концепцію раціонального розташування товарів та ввести в торговому 
залі вказівки, де і що знаходиться. Для «Фуршету», рух якого визначено як «продовження бізнесу з обережністю», 
радимо: а) контролювати правдивість інформації на цінниках до товарів; б) вдосконалити карткову систему 
лояльності; в) забезпечити ефективність збуту тим, щоб кожного дня на певні групи товарів були свої знижки. А 
також загалом для кожного із ритейлерів бажаним кроком буде підвищення кваліфікації працівників. 

Таким чином, вищенаведені інноваційні стратегічні рішення дозволять зміцнити конкурентні позиції 
трьох досліджуваних ритейлерів на ринку та підвищити їх конкурентоспроможність із посиленням позитивного 
іміджу кожного з них. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА ІННОВАЦІЙНИЙ ТИП РОЗВИТКУ 
 
Інноваційність є визначальною характеристикою сучасних науково-технічних, виробничих, соціально-

економічних та усіх суспільних процесів. Від оволодіння інноваційними механізмами залежить розвиток України. 
Вплив інновацій на соціально-економічний розвиток може призвести до радикальних структурних змін в економіці та 
суспільстві і значно вплинути на весь ланцюжок створення вартості – від постачальників до кінцевих користувачів.  

Інноваційний тип розвитку передбачає перенесення акценту на використання принципово нових 
технологій, випуск високотехнологічної продукції, прогресивні організаційні і управлінські рішення в іннова-
ційній діяльності, інтелектуалізація всієї виробничої діяльності [1]. 

Перехід до інноваційної моделі економічного розвитку потребує реалізації трьох головних завдань: 
– розвитку конкурентоспроможного підприємницького сектора та його ядра – великих корпорацій, його 

здатності до концентрації і перерозподілу коштів у пріоритетні напрями; 
– слідування державним пріоритетам розвитку освіти, науки і технологій; 
– повноцінної інтеграції в глобальну інноваційну сферу, світову торгівлю наукоємними товарами та 

інтелектуальною власністю. 
Впровадження моделі інноваційного розвитку національної економіки України суттєво ускладнює 

існуюча структура ВВП, бо головним джерелом валютних надходжень до державного бюджету залишаються 
гірничо-металургійний комплекс (32%), частково харчова та переробна галузі (25%), мінеральні продукти 
(10%), хімічна промисловість (8%). А власники цих виробництв до останнього часу фактично не здійснювали 
технологічну модернізацію промислових підприємств, оскільки й без цього мали певні конкурентні переваги на 
світових ринках за рахунок відносно дешевої робочої сили, сировини. У розвинутих країнах світу показник 
приросту ВВП за рахунок впровадження нових технологій становить 60-90%, тоді як в Україні він складає 
менше одного відсотка [2]. 

Перехід до дієвої державної політики інноваційного розвитку України є одним із першочергових завдань 
державного управління. Стратегія втілення цієї політики має здійснюватися на системній і послідовній основі. Всі 
учасники інноваційного процесу мають бути зацікавлені в поєднанні їх інтересів і зусиль у створенні і застосуванні 
нових знань та технологій з метою виходу на внутрішній і зовнішні ринки з високотехнологічною продукцією.  

У реалізації цієї взаємодії і створенні таким чином економіки, заснованої на знаннях, роль державної влади є 
стрижневою. Тому для забезпечення ефективного інноваційного розвитку економіки доцільно створити фонд 
сприяння формуванню малих підприємств у науково-інноваційній сфері; запровадити мінімальні орендні ставки для 
малих інноваційних фірм; встановити квоти для малих інноваційних підприємств при формуванні державних 
замовлень на інноваційну продукцію; створити керовану інноваційну модель розвитку країни шляхом затвердження 
національних пріоритетів, на основі яких необхідно започаткувати стратегічні програми розвитку, які об’єднають 
власні наукові розробки, власний кадровий супровід. Ці програми мають ґрунтуватися на ресурсному і трудовому 
потенціалах України та забезпечити сталий, високотехнологічний розвиток економіки країни [3]. 

Отже, перехід України на інноваційний тип розвитку відіграє надзвичайно важливе значення в економіці 
країни, у конкуренто-спроможності товарів в порівнянні з іншими країнами.   
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СТАТИСТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Ефективне управління ЗВО не можливе без урахування якісних параметрів освітньої діяльності: 

«Постановка і вирішення задач, пов’язаних із забезпеченням якості вищої освіти в Україні, як на 
загальнонаціональному, так і на галузевому й інституційному рівнях є актуальними завданнями підвищення її 
конкурентоспроможності» [1, c. 948]. Під якістю вищої освіти  розуміють рівень здобутих особою знань, умінь, 
навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти. Під 
якістю освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу у ЗВО, що відповідає стандартам вищої 
освіти, забезпечує здобуття особами якісної освіти та сприяє створенню нових знань. Відповідно до принципів 
менеджменту якості кожна організація має визначати, планувати і виконувати дії з моніторингу якості.  
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Статистичне управління процесами полягає у виявленні невипадкових відхилень у їх перебігу. У рамках 
даного дослідження  реалізована ідея використання показників варіації і контрольних карт (КК) у моніторингу 
якості результатів навчання студентів (рис.1).  

 

 
Рис.1. Контрольна карта для середньої успішності студентів І к. спец.  

«Фінанси банківська справа та страхування» у 2016-2017 н. р. 
 
Мета КК – виявити неприродні зміни для процесів, які зумовлені впливом «надзвичайних» причин. За-

гальна модель побудови КК базується на основних статистичних характеристиках. Нехай  W – вибіркова 
величина, яка вимірює певну ознаку якості, її середнім значенням є Мw , а середнім квадратичним відхиленням – σw. 
Виходячи з емпіричних припущень і формул для розрахунку інтервалів довіри для нормального розподілу 
величини W, центральну лінію, верхню і нижню межі КК подають у вигляді формул [1, с. 951].  ВКМ = М +     ;  ЦЛ = М  ; НКМ = М −     ,                                                (1) 
де L – відстань між контрольною межею та центрально лінією 

Як видно з рис. 1, навчальний процес, який досліджувався, вийшов із зони статистичного контролю. З 
метою визначення ступеня варіації оцінок використано квадратичний коефіцієнт варіації (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Квадратичний коефіцієнт варіації для середньої успішності студентів І к.  
спец. «Фінанси банківська справа та страхування» у 2016-2017 н. р., % 
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ФБ-21 32 16 18 13 13 16 12 11 22 18 13 27 17 16 19 18 

ФБ-22 47 26 20 12 23 19 16 13 28 24 19 51 23 29 26 40 

ФБ-23 44 19 20 12 17 20 9 14 20 22 21 27 20 32 21 20 

ФБ-24 41 19 29 13 22 21 20 16 23 22 17 35 20 39 25 22 

Потік 43 21 23 14 19 19 15 18 24 22 18 39 21 32 24 28 
 
Порівняння значення отриманих квадратичних коефіцієнтів варіації із критичним (33% [3, с.157]) 

свідчить про неоднорідність сукупності оцінок потоку з вищої математики та нетиповість середнього балу з 
цього предмету. 
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ДОСВІД УСПІШНИХ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ 

 
За останні роки популярності у світі набуло створення різноманітних стартапів. Стартап (стартар-

компанія) – це нещодавно створена компанія, яка розвиває свій бізнес на основі інновацій чи інноваційних 
технологій, не вийшла на ринок чи тільки почала на нього виходити і яка володіє обмеженою кількістю 
ресурсів. Також часто такі компанії називають «гаражними», вони можуть діяти у різних видах діяльності. 

Протягом останніх років в Україні було розроблено багато успішних стартапів, незважаючи на 
економічну ситуацію України та багато інших факторів. Основною проблемою для таких компаній є обме-
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женість фінансових ресурсів. З кожним роком інвестування українських стартапів збільшується, це пов’язано з 
тим, що більшість інновацій, на яких будуть бізнес українські стартапи, є глобальними (тобто інноваційними у 
цілому світі). 

Прикладом успішного українського стартапу є PassivDom – перший у світі цілком автономний будинок, який 
працює виключно на сонячній енергії. Його можна звести за один день, прилаштувати на будь-якій землі і якщо 
потрібно – перевезти в інше місце за кілька годин. Виготовляється дім за допомогою 3D-друку. PassivDom почав 
свою роботу навесні 2017 року і за такий короткий проміжок часу отримав вісім тисяч замовлень зі США. 

Наступним прикладом є українська технологічна компанія Petcube. Вона спеціалізується на виготовленні 
пристроїв для власників домашніх тварин. Продуктом цієї компанії є пристрій, який дає можливість через мобільний 
додаток дистанційно стежити, розмовляти і грати у лазерні ігри із домашнім улюбленцем. Після виходу на 
міжнародний ринок компанія, заснована українцями, значно розширилася. На сьогодні у ній працює 55 осіб, виробничі 
центри зосереджено в Україні, США та Китаї; а сам пристрій продається через Amazon та фірмові магазини Apple. 

Також успішним стартапом є Delfast – це гібрид мотоцикла та гірського велосипеда. Електровелосипеди 
Delfast, які розроблені в Україні, можуть подорожувати більше, ніж Tesla Model 3, тільки на одному заряді батареї – 
367 кілометрів, і це світовий рекорд. Стартап зібрав 165 тисяч доларів на платформі спільнокошту Kickstarter. 

Заснований у Києві стартап Grammarly зібрав 110 мільйонів доларів інвестицій. Це одна із найбільших 
початкових інвестицій для технологічного стартапу останнім часом. Програма використовує штучний інтелект 
для перевірки правопису та граматики англійської мови. Окрім того, вона редагує не тільки помилки, а й 
структуру речень і стиль письма. За інформацією Grammarly, станом на квітень 2017 року сервіс щоденно 
використовували близько 7 міліонів осіб. 

Стартап Ugears / «Юкрейніан Геарс», що виробляє незвичайні механічні 3Д-пазли з фанери для дорослих 
і дітей. На сьогодні люди на п’яти континентах збирають їхні унікальні моделі. Щоб скласти таку конструкцію, 
не потрібно ні клею, ні цвяхів – один зі способів з'єднання деталей є запатентованим винаходом. Цього року 
компанія зібрала 288 тисяч доларів на платформі Kickstarter для виробництва унікальної механічної моделі 
музичного інструменту, на якій можна грати. 

Український стартап UniExo переміг у міжнародному конкурсі інновацій та роботехніки Robot Launch 
2017 та здобув можливість взяти участь у акселераційній програмі в Кремнієвій долині, щоб залучити 
інвестиції для запуску серійного виробництва екзоскелетів. Це пристрій, що дає можливість людям з 
проблемами опорно-рухового апарату повноцінно пересуватися. На відміну від конкурентів, український 
екзоскелет є модульною конструкцією, що управляється за допомогою нейрошолома або нейробраслетів та 
коштує в рази дешевше закордонних аналогів. 

Ще один пристрій українських розробників, який мав успіх на Kickstarter, зібравши 270 тисяч доларів – 
модний кулон Senstone. Він виконує унікальну функцію перетворення голосових записів у текстові нотатки. 
Також усі аудіо- та текстові замітки синхронізуються у хмарному сховищі. Senstone розпізнає 12 мов, дозволяє 
редагувати тексти, надсилати їх в інші додатки, здійснювати пошук за ключовими словами чи місцем запису, 
створювати списки завдань і нагадування. 

Отже, українські успішні стартапи є прикладом того, як при несприятливих умовах та недостатніх 
ресурсах, маючи хорошу ідею, можна досягти успіху на світовому рівні, дивувати світ інноваційними 
розробками і вириватись на технологічну передову. 
 
 

С. Папірник 
Науковий керівник – д. е. н., проф. Гальків Л. І.. 

 
МОТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ  

 
Останнім часом все більш актуальним постає питання працевлаштування студентів під час навчання. 

Працюючий студент – доволі поширене явище в сучасному українському суспільстві. Дійсність така, що кожен 
третій першокурсник денної форми навчання уже працює чи мав досвід працевлаштування [1].  Окремі 
результати проведеного нами дослідження з питань працевлаштування студентів другого курсу потоку ФБ 
систематизовано у табл. 1.  

Таблиця 1 
Частка відповідей  студентів щодо працевлаштування (%) 

Ставлення до працевлаштування Форма навчання У цілому бюджетна комерційна 
Поточний навчальний рік 

Не планують працювати 35,5 22,2 30,6 
Працюють 3,2 33,3 14,3 
Планують працювати 61,3 44,5 55,1 

З наступного навчального року 
Не планують працювати 3,2 5,6 4,1 
Планують працювати 74,3 66,7 71,4 
Будуть працювати 22,5 27,7 24,5 

Укладено за результатами власного опитування 



 211 
 

Результати показали, що більшість студентів (85,7%) наразі не поєднує навчання з роботою. Значна кількість 
респондентів планує протягом цього та наступного навчального року все ж працювати (55,1% і 71,4% відповідно). З 
числа студентів комерційної форми навчання кожен третій працює, з числа державників – лише 3,2%. 

Доцільним є також визначення того, що та якою мірою спонукає студентів шукати роботу, тобто мотивів 
працевлаштування (табл. 2) Спостерігається своєрідна обернена залежність між такими мотивами як можливість 
професійного зростання і відсутність інтересу до навчання: для зацікавлених навчанням студентів бюджетної форми 
важливою є робота за фахом, а більш пасивні щодо навчання платники відчувають необхідність працевлаштування 
як засобу самореалізації, професійне спрямування за цих умов вже менше враховується. Аспект самостійності 
більше враховується студентами-бюджетниками, а ось про відповідний рівень соцзабезпечення на потенційному 
місці роботи більше задумуються студенти комерційної форми навчання. 

 
Таблиця 2 

Частка відповідей студентів щодо мотивів працевлаштування (%) 

Мотиви 
Форма навчання 

бюджетна комерційна 

Купівельна спроможність стипендії 52 - 
Необхідність оплачувати навчання - 54 
Можливість професійне зростання 61 53 
Відсутність інтересу до навчання 29 42 
Бажання стати самостійним 87 77 
Соціальне забезпечення на потенційному місці роботи 68 75 

Укладено за результатами власного опитування 
 
Більшість з тих, хто суміщає навчання з роботою, працюють не за спеціальністю. GfK Ukraine в рамках 

проекту "Ініціативи з розвитку українських аналітичних центрів" Міжнародного фонду "Відродження" (IRF) 
оприлюднила дані: лише для третина студентів, які працюють під час навчання, робота за спеціальністю є 
визначальним критерієм у виборі місця працевлаштування; студенти часто переконані, що не отримують 
практичних навичок під час навчання; роботодавці менше довіряють студентам, які не є кваліфікованими 
працівниками. Через це студенти шукають вакансії у сферах, де кваліфікація та досвід роботи частіше за все не 
є настільки важливими, наприклад, сфера обслуговування [1]. 

Отже, сучасні студенти денної форми навчання в нинішніх соціально-економічних умовах практикують 
навчання і роботу. Мотиви працювати у студентів не завжди тільки матеріальні. Молодь часто прагне до 
самостійності та можливості професійного зростання. Проте такі устремління студентської молоді часто 
супроводжуються низкою серйозних проблем, пов’язаних в першу чергу з браком вільного часу. 

 
1.Соціально-економічний портрет студентів: результати опитування [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://cedos.org.ua/uk/articles/sotsialno-ekonomichnyi-portret-studentiv-rezultaty-opytuvannia.  
 
 

М. Пересунько 
Науковий керівник - д.е.н., проф. Л.І. Гальків 

 
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Вінницька область відноситься до одних із найбільших регіонів України за територіальним, демографічним і 

економічним потенціалом. Тут завжди важливим видом господарської діяльності було аграрне виробництво. За 
показником посівних площ сільськогосподарських культур під урожай 2018 р. область посідала друге місце 
(після Одеської обл.) серед регіонів України. Її частка за посівними площами господарств усіх категорій 
складала 5,9%, сільськогосподарських підприємств – 6,2%. Відтак, ефективність діяльності аграріїв має 
суттєвий вплив на економічні та соціальні характеристики регіону.  
Стрижневим показником результативності рослинництва є урожайність. Результати аналізування цього 

показника за період 1995-2017 рр. виявили висхідну тенденцію динаміки за усіма основними  культурами 
(табл. 1). При цьому, прискореними темпами зростала урожайність плодових та ягідних культур, а найбільш 
рівномірні щорічні абсолютні прирости притаманні буряку цукровому фабричному. 
В аграрному секторі Вінниччини домінують зернові та зернобобові культури. У 2017 р. площі під цим типом 

культур у 14,9 рази перевищували площі під буряком цукровим; у 3,5 рази – під соняшником; у 7,9 рази – під 
картоплею; у 40,0 рази – під овочевими; у 6,6 рази – під ягідними. Домінування зернових щодо інших культур 
спостерігалося й за обсягом зібраного урожаю: у 1,7 рази;  у 6,7 рази; у 2,6 рази, у 10,1 рази, у 20,9 рази 
відповідно. Стратегічне значення зерна в продовольчому забезпеченні населення обумовлює необхідність 
стабілізації обсягів зернового виробництва і розширення асортименту продуктів переробки. Низький рівень 
матеріально-технічного забезпечення і використання засобів хімічного захисту рослин, нераціональна 
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структура посівних площ в сільськогосподарських організаціях позначаються на обсягах та якості зерна. Окрім 
того, застосування застарілих технологій і повільні інноваційні зрушення спричиняють зростання собівартості 
та зниження рівня рентабельності виробництва і переробки зерна.  Функціонування більшості підприємств, що 
спеціалізуються на  вирощуванні зерна, ще далеке від їх потенційних можливостей. За оцінками експертів [1], у 
середньому виробничий потенціал зернового підкомплексу використовується менш ніж на половину. 

 
Таблиця 1 

Аналіз динаміки урожайності сільськогосподарських культур Вінницької обл. протягом 1995-2017 рр. 

Культури Урожай-ність у 
2017 р., ц/га 

Коефіцієнт 
зростання за 
період  

1995-2017 рр. 

Темп приросту 
за період 2016- 

-2017 рр., % 

Лінійний тренд  
за період 1995-2017 рр. 

Культури зернові та 
зернобобові 57,3 2,438 -10,7 14,256+1,90×t; R2=0,778 

Буряк цукровий фабричний 492 2,401 2,1 78,16+17,42×t; R2=0,885 

Соняшник 29,2 2,131 -4,9 2,97+17,42×t; R2=0,820 

Картопля 174 1,338 1,8 89,07+3,91×t; R2=0,732 

Культури овочеві 222 2,220 0,9 61,98+7,987×t; R2=0,820 

Культури плодові а ягідні 102 3,806 -18,4 8,59+5,23×t; R2=0,785 
 
Розраховано автором за [2; 3] 
 
«Ахілесовою п'ятою» в АПК Вінницької області є слабкий розвиток переробних галузей і їх виробничої 

інфраструктури. Галузі промисловості, які переробляють сільськогосподарську сировину забезпечені 
продуктивним обладнанням лише на 55-60%, ступінь зносу якого становить майже 76%.  

Основними умовами поступального розвитку підприємств аграрної галузі Вінниччини є залучення 
інвестицій та застосування інновацій, відтворення земельних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, 
розвиток фінансово-кредитного забезпечення та людського потенціалу сільських територій. 

 
1. Грідін О. В. Зернопродуктовий підкомплекс України: сучасний стан, актуальні проблеми та 

перспективи розвитку / О. В. Грідін //Актуальні проблеми інноваційної економіки. - 2017. - № 1. - С. 21-27.  
2. Статистика: навч. посібник / [С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак] 

Львів : Новий світ, 2009. 430 с  
3. Головне управління статистики у Вінницькій обл. Офіційний сайт. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: www. vn.ukrstat.gov.ua     
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МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ: УСВІДОМЛЕННЯ ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ 

 
Освіта спрямовує розвиток людини відповідно до її особистих, а також суспільних потреб, пов'язаних із 

загальними процесами у суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією знань і форм соціального буття [1]. 
Провідну роль серед засобів взаємодії учасників освітнього середовища відіграє управлінська діяльність, яка 
забезпечує ефективне та продуктивне досягнення цілей  

Об'єктом менеджменту освіти виступає освітня сфера. Складові частини цієї сфери не обмежуються 
освітніми інституціями та освітньою діяльністю, вони охоплюють також освітню свідомість. 

При здобутті вищої освіти вибір спеціальності, а в подальшому і професії є дуже важливим. Даний вибір 
формується під дією низки факторів, у т.ч. впливу близького оточення абітурієнта (позиція старших членів 
родини, позиція товаришів/подруг; позиція шкільних педагогів тощо), й особистісних мотивів. Нерідко молоді 
люди обираючи спеціальність, мотивуються лише перспективою посісти державне місце у престижному вузі. В 
такому разі виникає проблема високої освітньої свідомості. 

Одним із чинників непрямої дії на результативність системи менеджменту закладу вищої освіти експерти 
визнають задоволеність вибором освітньої програми та якістю навчання [2]. Для дослідження цього питання на 
прикладі студентів другого курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» було застосовано 
метод спостереження основного масиву із фіксуванням атрибутивних ознак «задоволений/-на», «посередньо», 
«не задоволений/-на» (табл. 1).  

У статистиці для оцінювання взаємозв’язків між атрибутивними ознаками широко використовуються 
непараметричні методи, які ґрунтуються на кількісних визначеннях ознак, і не потребують обчислення 
параметрів їх розподілів [3, с. 224]. Якщо в кореляційно-регресійному аналізі всі ознаки – ознаки метричної 
шкали, а в методі аналітичного групування це стосується результативної ознаки, то непараметричні методи 
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застосовуються і тоді, коли є ознаки порядкової чи номінальної шкали. Визначення щільності стохастичного 
зв’язку ґрунтуються на порівнюванні частот або часток умовних розподілів у таблицях спряженості.  

 
Таблиця 1 

Розподіл відповідей студентів за задоволеністю якістю навчання та вибором спеціальності 

Задоволеність вибором 
спеціальності 

Задоволеність якістю навчання 
Всього 

задоволені посередньо не задоволені 
Задоволені 15 11 1 27 
Посередньо 4 19 0 23 
Не задоволені 2 3 11 16 
Разом 21 33 12 66 

Джерело: складено автором за результатами власного дослідження  
 
У випадку, якщо кількість груп за факторною ознакою (mx) співпадає із кількістю груп за результативною 

ознакою (my), то рекомендують використовувати коефіцієнт спряженості Чупрова [3, с. 229]: 
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де χ2 – квадратична спряженість Пірсона, п – обсяг сукупності, fij фактичні частоти; Fij – теоретичні частоти.  
Розраховане за даними табл. 1 теоретичне значення статистичного критерію χ2 становить 46,43, перевищує 

критичне значення χ2
табл =9,49 (для кількості ступенів свободи df = 4 і рівня істотності α=0,05). Це дає підстави 

стверджувати про невипадковий характер досліджуваного зв’язку. Значення коефіцієнта взаємної спряженості 
Чупрова (0,735) свідчить про сильний характер виявленого невипадкового зв’язку між рівнем задоволення 
студентами вибором освітньої спеціальності та рівнем задоволення якістю навчання. 

 
1.Ніколаєнко С. Проблеми розвитку теорії управління інноваційними процесами в освіті / С. Ніколаєнко 

// Social-science. URL: http://com.ua/article/63.  
2. Гринькевич О.С. Управління конкурентоспроможністю вищої освіти України (методологія аналізу і 

системи моніторингу) дис... доктора екон. наук: 08.00.03 / О. С. Гринькевич; – Львів, 2018. – 627 с.  
3. Статистика: навч. посібник / [С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак] Львів : 

Новий світ, 2009. 430 с  
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Науковий керівник – к.е.н., доц. Т.В. Кулініч  

 
СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В ІНТЕРНЕТ 
 
Сьогодні зростає інтерес бізнесу до практичного використання Інтернет-маркетингу (ІМ), який виступає не 

тільки доповненням до традиційного маркетингу, але й одним із основних засобів бізнес-комунікацій, каналом реалі-
зації маркетингових заходів та реклами [1]. Динаміка розвитку даної сфери актуалізує проблему застосування різних 
методів та інструментів ІМ в умовах сучасного розвитку вітчизняного ринку систем Е-комерції.  

На користь останнього свідчать такі факти. 1) Згідно останніх даних GlobalWebIndex, середньо-
статистичний користувач Інтернету (І) витрачає близько 6 год. на день, застосовуючи відповідні прилади або І-
сервіси; при 4 млрд І-користувачів у 2018 р. людство провело сумарно онлайн 1 млрд. років. 2) Більше ніж 65% 
людей мають смартфони, з яких люди у всьому світі генерують більше І-трафіку, ніж усі інші пристрої 
сумарно. 3) У 2017 р. щодня близько 1 млн. людей вперше відкривали для себе соц. мережі – це додало більше 
11 нових користувачів за секунду. 4) Фейсбук (FB), що продовжує домінувати серед соцмереж, за 2017 р. 
збільшив свою базу користувачів на 15%, з 2,17 млрд. профілів - на початку 2018 р. [2]. 

Виділимо основні переваги І як маркетингового каналу перед іншими медіа : 1) таргетинг; 2) 
демонстрація реклами чітко визначеній аудиторії; 3) трекінг – можливість аналізу поведінки відвідувачів 
корпоративного сайту і вдосконалення сайту, продукту і маркетингу відповідно до висновків такого аналізу; 4) 
доступність (за принципом 24 години на добу, 7 днів на тиждень) і гнучкість (почати, коригувати і переривати 
рекламну кампанію можна миттєво); 5) інтерактивність – для «взаємодії» споживача з продавцем і з продуктом; 
6) розміщення великої кількості інформації; 7) оперативність поширення і отримання інформації; 8) порівняно 
низька вартість; 9) збільшення уваги користувача, його концентрація на деталях; 10) здатність створення online 
community за інтересами, професією (готова цільова аудиторія); 11) можливість укладання угод, здійснення 
покупок і платежів.  
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На сьогодні практична сфера реалізації І-маркетингу може спиратись на використання різних 
інструментів комунікації [3-5].  

1. Правильне позиціонування веб-сайту, як інструменту І-маркетингу, що надає можливості: зміцнення 
іміджу та позицій на ринку, здійснення оперативних дій маркетингу і збуту, сприяння успішній конкуренції, 
створення підґрунтя для подальшого розвитку, зокрема через залучення нових користувачів на веб-сайт 
підприємства.  

2. Розкрутка веб-сайту (або пошуковий маркетинг), яка включає, по-перше, пошукову оптимізацію для 
залучення цільових користувачів з пошукових систем на веб-сайт і коректного відображення контенту. По-
друге, пошукову рекламу, як появу текстових блоків у відповідь на пошукові запити користувачів.  

3. І-реклама, яка завдає високу точність охоплення цільової аудиторії, можливість гнучко управляти 
бюджетом і оперативно відстежувати ефективність рекламної кампанії. Існує в двох основних видах: банерна 
(для забезпечення швидкого охоплення цільової аудиторії, зміцнення іміджу та впізнаваності рекламованого 
продукту) та контекстна (для залучення зацікавленою в продукті аудиторії).  

4. Е-mail маркетинг - індивідуальні розсилки, що дають можливість при досить низьких витратах 
поширювати інформацію серед конкретних потенційних клієнтів і відстежувати їх реакцію.  

5. Маркетинг соціальних зв’язків, коли останні функціонують як кімната для спілкування в режимі 
реального часу або як класифікований за темами каталог рекламних оголошень.  

Іншими інструментами І-маркетингу є вірусний І-маркетинг, онлайн ігри, мобільний маркетинг і І-PR-
технології [6]. У кожного практичного інструменту І-маркетингу є свої особливості і специфіка, які необхідно 
враховувати для кожного конкретного проекту. Своєю чергою для правильного вибору інструментів або їх 
комбінації, І-маркетингу необхідний маркетинговий аналіз проекту, чітка постановка мети і системний підхід 
до втілення виробленої стратегії. 

 
1 Матвіїв М. Формування цифрового маркетингу підприємств. Ефективність державного управління. 

2014. Вип. 41. С. 252–261.  
2. Сергеева Ю. Интернет 2017–2018: статистика и тренды [E-ресурс].- URL: https://www.web-

canape.ru.  
3. Андрушкевич З. Інтернет-маркетинг у соцмережах. Вісник ХНУ. 2014. № 2. Т. 1. С. 163–166.  
4. Вертайм К., Фенвик Я. Цифровой маркетинг. Как увеличить продажи с помощью соцсетей, блогов, 

вики-ресурсов, мобильных телефонов и других современных технологий. М.: Альпина Паблишер, 2010. 384 с.  
5. Ляшенко Г. П., Моткалюк Р. В. Інтернет-маркетинг та його інструменти. Науковий вісник НУ 

ДПСУ (економіка, право), 3(62) 2013.  
6. Бабієва О. Особливості маркетингової діяльності в Інтернет [E-ресурс].- URL: 

http://oaji.net/articles/2017/3992-1514919105.pdf. 
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ОМНІКАНАЛЬНІСТЬ – НОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МАРКЕТИНГУ 

 
Сучасне ринкове середовище характеризується перенасиченням однотипних товарів і послуг, що 

призводить до високого рівня конкуренції. Аби здобути конкурентоспроможність, виробникам товарів і послуг 
вже є недостатнім звертати увагу на ціну, якість товару (послуги) та обслуговування. Такі передумови 
створюють необхідність маркетологам знаходити нові можливості для завоювання споживача. За таких умов 
практичної актуальності набуває така складова як «комфортний продаж». Як відповідь на таку потребу 
з’являється маркетинговий інструментарій –омніканальність. 

Омніканальність – це система усіх взаємодоповнюючих каналів продажу, спрямована на підвищення 
зручності процесу купівлі для споживача. В Україні ця технологія маркетингу почала розвиватися з 2012 року.  

Оскільки даний термін знаходиться ще на етапі зародження, то його помилково ототожнюють з 
багатоканальність. За своєю сутністю багатоканальність - це окремі, не пов’язані між собою, канали продажів і 
спілкування з клієнтом. Багатоканальність враховує демографію та психографію, щоб лише визначити 
пріоритет каналу у споживача. Наприклад, звичайний магазин, онлайн-магазин і продаж у соціальних мережах, 
а покупець вже сам обирає собі зручний шлях. На противагу цьому, омніканальність – сукупність всіх 
можливих каналів продажів і спілкування, поєднана між собою в єдину систему, що передбачає невідчутний 
перехід між онлайн- і офлайн-каналами комунікації з клієнтом. Це не нова мода, а результат зміни уподобань 
сучасного клієнта, його вимоги здійснювати покупки і отримувати інформацію зручно – швидко і, бажано, в 
реальному часі, що технологічно здійснюється з використанням сучасних телефонів. Адже, телефон втрачає 
свою актуальність лише як засіб спілкування і набуває все більшого використання як текстовий канал взаємодії 
для покоління У, яке складає основу клієнтської бази. 

В процесі практичної реалізації сучасної технології маркетингу можуть виникнути певні труднощі, 
оскільки для бізнесу омніканальність означає перехід на процесоорієнтований підхід до управління,  
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ускладнення бізнес-процесів. Проте, такі зміни необхідні для того, щоб  зробити бізнес системним, 
масштабованим і легкокерованим. Все частіше торгові компанії створюють мобільні додатки, через які зручно 
робити замовлення і отримувати індивідуальні пропозиції в кабінеті. Додатки можуть бути інтегровані в CRM-
системи і в режимі реального часу забезпечувати зворотний зв’язок від покупців та вивчати їх типову 
поведінку, пропонуючи товари залежно від уподобань клієнта [1]. Тільки після цього впровадження 
омніканальності дасть очікувані результати і виправдає усі інвестиції на розвиток. 

«Інтернет-магазин, офлайн-магазин, шоу-рум, консультації, сервіс, доставка і можливість купити все в 
одному місці – це модель продажів, до якої дуже швидко йде ринок в Україні», – резюмує керівник 
маркетингової компанії Baske JUMP Михайло Ткач [1]. Тому використання омніканальності, як сучасного 
інструментарію маркетингу, який дозволяє споживачу у будь-який час обрати канал у будь-якій точці контакту 
і здійснити покупки, стане конкурентною перевагою в сучасному бізнесі. 

 
1. Омніканальність: що за фрукт. Інтегруємо канали взаємодії з клієнтами.// Електронний ресурс. 

Режим доступу: https://msb.aval.ua/news/?id=25123.  
2. Тотальные продажи. 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pwc.ru/ru/retailconsumer/publications/assets/ total_retail_russian_ 2015_eversion.pdf. 
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Секція 2  
УПРАВЛІННЯ МАЛИМ І СЕРЕДНІМ БІЗНЕСОМ 

 
 

Р. Гакавчин 
Науковий керівник к.е.н., доц. В. Я. Гавран 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ  
 

Важливість стабільного розвитку машинобудівної галузі для економіки визначається тим фактом, що 
вона залишається єдиним постачальником капітальних ресурсів до підприємств усіх галузей. Машинобудівний 
комплекс є базовою галуззю економіки та її головним системоутворюючим елементом, що визначає стан 
виробничого потенціалу та обороноздатності держави, стійке функціонування всіх галузей промисловості та 
наповнення споживчого ринку. Питанням дослідження ефективної діяльності підприємств присвячені наукові 
праці вітчизняних вчених М.Д. Бедринець, В.В. Бойко, О.Ю. Будинської, К.В. Селезньової, Н.М. Фідровської, 
В.В. Шарко, І.А. Шейко, в яких досліджено теоретичні та практичні основи ефективного функціонування 
машинобудівних підприємств в Україні. Із зарубіжних вчених варто відзначити наукові праці Г. Я. Голь-
дотейна, Е.М. Короткова, Р.В. Робінсона, З.П. Румянцевої, А.Дж. Стрикленда, А.А. Томпсона, К.Дж. Хаттена, 
Дж.М. Хіггінса, які присвячено дослідженням засад ефективної діяльності промислових підприємств. Автори 
акцентують увагу на доцільності скорочення витрат підприємства за рахунок їх оптимізації на основі прийняття 
оптимальних рішень, що має базуватися на відповідній техніко-економічній та аналітичній інформації щодо 
діяльності підприємства.  

Отже, оптимізація витрат є загальновизнаним способом вдосконалення діяльності підприємства та 
ефективним інструментом управління його розвитком. Підприємства машинобудівної галузі в межах господарської 
діяльності несуть різні витрати, які умовно можна розподілити на дві групи: виробничі та невиробничі витрати 
підприємства. Розміри реальних доходів виробничого підприємства безпосередньо залежать від ефективності 
організації діяльності щодо реалізації виробленої продукції. Таким чином, якщо оптимізація витрат 
машинобудівного підприємства є одним з двох ключових способів максимізації прибутку та підвищення 
ефективності діяльності підприємства, то оптимізація невиробничих витрат підприємства має особливу важливість 
для вдосконалення управління підприємством, оскільки підприємство одночасно мінімізує витрати й збільшує 
прибутки за рахунок підвищення обсягів збуту продукції. Аналіз складу та структури витрат підприємств 
машинобудівної галузі продемонстрував, що питома вага витрат на збут виробленої продукції складає в даний час 
більше 26% від загального розміру витрат підприємств. При цьому реальний резерв зниження комерційних витрат 
виробничих підприємств оцінюється на рівні зниження витрат у 2,5 рази [1]. 

Галузь машинобудування України вразлива до зовнішніх та внутрішніх факторів впливу, які посилилися 
в період кризи, а саме: 1) падіння попиту на продукцію власне машинобудування та суміжних галузей (падіння 
попиту обумовлено кризовими явищами, зростання цін на продукцію та зменшення доходу громадян); 2) 
проблеми із повноцінним кредитуванням операційної діяльності машинобудівних підприємств (внаслідок 
складної політичної, економічної, фінансової ситуації багато суб'єктів господарювання не впевнені у власній 
платоспроможності, внаслідок цього ігноруються можливості додаткового залучення кредитів для технічного 
переобладнання, що може бути передумовою скорочення витрат операційної діяльності); 3) застарілість 
технологічних розробок у галузі машинобудування у порівнянні із зарубіжними аналогами, а тому виготовлена 
продукція машинобудівних підприємств є матеріаломісткою та енергомісткою.  

Питома вага окремих п'яти елементів витрат є вкрай нерівномірною як по підприємствах так і в межах 
років. Однак, традиційно найбільшу питому вагу займають матеріальні витрати, відсоток яких у собівартості 
продукції підприємств коливається від 32 до майже 70 відсотків, що пояснюється: перш за все, відповідною 
ціновою пропозицією на ресурсних ринках, нормами витрачання виробничих ресурсів на машинобудівних 
підприємствах, ефективність діючої системи контролю в межах суб'єкта господарювання[2]. 

Модель оптимізації будуватиметься на визначенні тих елементів витрат (адресати впливу), впливаючи на 
які, в першу чергу, можна досягти максимального ефекту від їх зменшення задля збільшення ефективності 
управління виробничими фондами підприємства. Тобто найбільша увага буде приділена групі внутрішніх 
заходів зниження витрат. Зокрема, в групі виробничотехнічних – раціональному використанню ресурсів 
виробництва; фінансових – раціональному використанню власних коштів; організаційно-управлінських – 
ефективному управлінню процесом виробництва в цілому. 

Оскільки прибуток – мета господарської діяльності кожного підприємства, то в подальшому важливо 
зберегти його на тому ж рівні або наростити його обсяг. Резерви зростання прибутку – це кількісно вимірні 
можливості його збільшення за рахунок зростання обсягу реалізації продукції, зменшення витрат на її 
виробництво та реалізацію, недопущення реалізаційних збитків, вдосконалення структури продукції. Важливим 
напрямом пошуку резервів зростання прибутку є зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції, 
наприклад, сировини, матеріалів, палива, енергії та інших витрат. Далі постає завдання проаналізувати 
структуру витрат операційної діяльності підприємства за досліджуваний період, та виділити в їх складі ті статті 
витрат, які можуть бути скорочені, тобто оптимізовані до певного рівня[3]. Для того, щоб привести витрати за 
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статтями до порівняльного вигляду, необхідно перерахувати їх на 1 грн. реалізованої продукції (чистого доходу 
від реалізації), та знайти мінімальний рівень витрат періоду. 

На наступному етапі необхідно порівняти структури операційних витрат вітчизняних машинобудівних 
підприємств із даними західних компаній. Найбільшу питому вагу у структурі операційних втрат західних 
компаній посідають виробничі витрати, проте значною є питома вага витрат на науководослідну роботу, що 
дозволяє цим компаніям постійно вдосконалювати свою продукцію. Серед досліджених закордонних 
виробників автомобілів лідером за витратами на науководослідні роботи та витрати на збут залишається 
компанія PSA "Peugeot Citroёn"[3]. За умов посилення конкурентної боротьби та "технологічної війни" як 
вітчизняні, так і закордонні виробники намагаються додати технологічних переваг, відшукати альтернативні 
джерела ресурсів. 

Отже, підводячи підсумок по проведеному аналізу машинобудівної галузі України вдалося з’ясувати 
необхідність оптимізації витрат. Саме результати аналізу операційних витрат це ті інформаційні pecypcи без 
яких управління буде неефективним. Проаналізувавши операційні витрати машинобудівних підприємств, було 
виявлено те, що потрібно приділяти увагу мінімізації витрат підприємства в загальній сумі чистого доходу, 
тому що для ефективного використання виробничих ресурсів потрібні структурні зміни якісного характеру в 
сфері їх управління, як складової частини управління витратами в цілому. Варто наголосити також саме на 
оптимізації витрат, а не скороченні їх обсягів, тобто слід виявити непродуктивні витрати, оскільки вони 
негативно впливають на фінансові результати та в цілому на ефективність господарювання.  

Загалом машинобудівна галузь України має перспективу подальшого розвитку, проте для реалізації такої 
перспективи необхідною є не тільки оптимізація витрат галузі, а окрім цього ще й державна промислова 
політика, що має бути системно побудованою і науково обґрунтованою, а також включати в себе: аналіз стану 
кожної підгалузі машинобудування; забезпечення доступу до кредитування за прийнятними відсотковими 
ставками, щоб оновити основні фонди, покращення інноваційної діяльності підприємств шляхом створення 
дослідно-конструкторських установ, підтримку інновацій через мережу венчурних підприємств, підтримку 
поліпшення маркетингової та рекламної діяльності підприємств, допомогу при виході на нові ринки збуту з 
боку торговельних представництв України за кордоном. 
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ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ  

НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ГО «ТВІЙ ПРОСТІР» 
 

Вирішення певних проблем, які виникають у процесі життєдіяльності будь-якої територіальної громади 
переважно вирішуються за участі громадських організацій. Саме вони являють собою одну з дієвих правових 
форм, за допомогою якої громадяни мають змогу відстоювати спільні інтереси громади. Таким чином, 
громадські організації - це добровільне об’єднання громадян, пов’язаних спільними інтересами, що працюють 
для покращення соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів та створюються без мети отримання 
прибутку [1]. Важливу роль на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства відіграють громадські організації, 
діяльність яких впливає на формування суспільної та правової свідомості населення, здійснює одну з важливих 
функцій  формування правової культури особистості, допомагають населенню у розв'язанні проблем 
повсякденного життя, відкривають широкі можливості у виявленні суспільно-політичної ініціативи з 
одночасним здійсненням певних функцій самоврядування [2]. 

До переваг громадських організацій, далі ГО відносять: можливість реалізації проектів за кошти 
грантодавців, які не можуть реалізовуватися іншими видами організацій; покращення якості життя населення; 
позитивно впливають на згуртування громади; збільшення активності громад; підвищення рівня суспільної 
свідомості громадян. Також однією з важливих переваг ГО – це їх неприбутковість, що являє високу довіру від 
громади до діяльності ГО. Недоліками ГО є певна специфіка в управлінні організацією; низька активність 
населення; відсутність достатнього рівня фінансування різних проектів, які розроблені учасниками організації 
на основі аналізованих проблем визначеної території. 

Значний дефіцит громадської активності населення в Україні є однією з головних перешкод, яка суттєво 
гальмує розвиток громадського сектору на сучасному етапі. Цьому значною мірою сприяє ставлення населення 
до діяльності ГО. За даними Інституту соціології НАНУ негативний баланс довіри до ГО фіксується у сталому 
значенні середнього балу тобто індексу довіри (за 5-ти бальною шкалою). Так у 2013-2015 рр. даний індекс 
становив 2,4 бали. У 2017 р. середній бал індексу довіри до ГО склав 2,6 бали. Проте, цей показник все ще 
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досить низький і це несприятливо впливає на подальший розвиток громадського суспільства в нашій державі 
[3]. Також, в Україні, станом на 2016 рік, загальна кількість ГО становила 23237одн. Найбільша кількість ГО в 
Україні, зареєстрована у Львівській області, їх кількість становить 2164 одн., що є позитивним аспектом для 
області загалом [3]. Отож, проаналізуємо вплив діяльності ГО «Твій простір» у м. Пустомити, Львівської 
області на загальний розвиток міста.  

Місто Пустомити - це територія громади, де проживає понад 12 тисяч людей, значною кількістю якої є 
молодь (більше 2 тисяч)[4]. ГО «Твій простір» якісно змінює рівень життя громади міста Пустомит, зокрема 
молоді та залучає їх до цього процесу. Таким чином, учасники ГО “Твій простір” створюють критичну масу 
проактивних людей в місті і забезпечують його сталий розвиток. 

Протягом трьох років було реалізовано достатню кількість проектів. До них можна віднести: проект 
«Пустомити – місто можливостей та безпеки для велосипедистів"; проект «Кіно просто неба»; проект «Школа 
лідерства «Колайдер змін», який успішно провели, в рамках грантової програми «ХОЧУ!МОЖУ!ЗРОБЛЮ!». 
Також учасниками Школи лідерства, написано і подано проект у рамках тієї ж грантової програми, після чого 
реалізовано проект "Молодіжний простір «Білка» та інші проекти. Молодь міста бере активну участь у заходах, 
організованих ГО «Твій простір», що є позитивним очікуваним результатом для організації та безпосередньо 
впливає на ефективний розвиток міста загалом.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОДОЛАННЯ КРИЗИ У МАЛОМУ І СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСІ 

 
Малий і середній бізнес (МСБ) відіграє значну роль в господарській системі країни як створювач робочих місць і 

виробник товарів і послуг, що швидко адаптується до змін споживчих вимог. МСБ є драйвером національної 
економіки: ним виробляється до 60% продукції, 80%- робочих місць забезпечують підприємства МСБ. [1] 

Реальністю сучасного світу є глобальні економічні, полі-
тичні, соціальні кризи. Криза – це фактор порушення стійкості під-
приємства як економічної системи. Нажаль, криза є актуальною і 
для МСБ. 

Розглянемо такі підходи подолання кризи безпосередньо у 
МСБ. 

По-перше управління фінансовими ризиками у МСБ. 
Ефективність управління фінансовими   ризики можливо 

підвищити, скоригувавши їх зі зменшенням маркетингових ризиків. 
Стабілізація фінансових надходжень від торгових посередників, 
збільшення їх у певний проміжок часу здійснюється комплексом 
маркетингових заходів, зокрема стимулюванням збуту, що сприяє 
здійсненню структурного хеджування, тобто балансування надходжень 
і витрат для оптимізації обсягів залучених коштів (рис. 1).       

По-друге, залучення фінансових ресурсів через такий інст-
румент колективних інвестицій, як краудфандинг. 

Підприємству МСБ для запуску нового проекту, підтри-
мання бізнесу в скрутні часи, необхідні інвестиції, інтелектуальні 
та технологічні ресурси. Керівник підприємства приймає рішення 
про залучення до розробки та впровадження нового проекту ще 

п’ятьох невеличких фірм, кожна з яким буде виконувати свою частину проекту – наукову, технологічну, 
інформаційну тощо.  

 

 
 

Рис.1. Спряження управління  
ризиками МСБ [1] 
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Краудфандинг – це колективне інвестування через 
мережу Інтернет.  Розміщуючи спільно розроблений проект на 
відомих платформах краудфандинг, самоорганізоване об’єд-
нання суб’єктів господарювання використовує інвестиційний 
його вид, коли винагорода інвестору може бути запропонована 
у вигляді відсотків від прибутку, партнерством при патенту-
вання виробу, часткою акцій при створенні нового підприємст-
ва. Застосування запропонованого механізму дозволяє 
суб’єктам господарювання зменшити витрати. [2] 

Важливою складовою успішного функціонування ком-
панії в довгостроковій перспективі є усвідомлення необхід-
ності формування стратегії соціально-економічної відпові-
дальності. У випадку кризи така стратегія виступає в ролі 
інструмента стратегічного управління, який допомагає ефек-
тивно її подолати.  

Розглянемо моделювання поведінки МСБ за умов настання  кризи на прикладі піраміди А. Керролла. 
Пропонується дві основні пропозиції до дій: 
1) кризи створюють загрози для відповідальної поведінки в основі піраміди; 
2) кризи формують можливості для відповідальної поведінки на вершині піраміди (рис. 2).  
По-третє, формування стартапів на базі грантових програм. 
Інформацію про грантові конкурси та програми, можна отримати вивчивши сайти та сторінки в 

соціальних мережах інвестиційних відділів обласних державних адміністрацій, також можна підписатись на 
новини порталів про підприємництво.[4] 

Тільки завдяки ефективній  співпраці бізнесу, застосування дієвих управлінських інструментів і 
механізмів, перспектива формування стабільного майбутнього для МСБ стає можлива. 
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СІМЕЙНИЙ БІЗНЕС: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
 

На сучасному етапі становлення ринкового середовища в Україні особливе значення має розвиток 
малого підприємництва. Саме малі підприємства, що не вимагають великих стартових інвестицій і гарантують 
високу швидкість обороту ресурсів, здатні найшвидше  вирішувати проблеми реструктуризації економіки, 
формування і насичення ринку споживчими товарами в умовах дестабілізації економіки і обмеженості 
фінансових ресурсів. Мале підприємництво відіграє важливу роль в економічному і соціальному житті 
розвинених країн, де на його частку припадає до 70% валового національного продукту. 

Починаючи з 90-х рокі в Україні активізується діяльність малого підприємництва, усередині якого 
специфічну роль займає сімейний бізнес, який не має, проте в українському законодавстві відповідної правової 
основи . Особливості, проблеми формування і функціонування сімейного бізнесу досі не порушені у 
вітчизняній науковій літературі . Це стримує формування сімейних підприємств в Україні, тоді як за кордоном 
вони отримали широке застосування, і діяльність яких відрізняється високою ефективністю.  

Відкриття та ведення сімейного бізнесу - це серйозний і складний процес, який має свої тонкощі і 
особливості. Для процвітання компанії важливо дотримуватися балансу між сімейними взаєминами та бізнесом, 
потрібно грамотно вибудувати політику управління компанією, інакше можуть постраждати або сімейні 
відносини, або справа, в яку було вкладено чимало часу і фінансових коштів. 

Сімейний бізнес є особливою формою організації бізнесу саме тому він має свої особливості. Одна з 
особливостей сімейного бізнесу полягає у довгостроковій перспективі - у таких компаній немає мети отримати 
швидкий дохід. Головна ціль власників сімейного бізнесу - якомога довше залишитися на ринку і передати 
бізнес у спадок. Власники сімейного бізнесу не хочуть брати на себе великі ризики, які поставили б під загрозу 
все те, що було досягнуто попередніми поколіннями. Крім прибутку, сімейний бізнес може принести безліч 
нематеріальних винагород. Наприклад, співробітники, які працюють в несімейному бізнесі, роками 
намагаються побудувати міцні довірчі стосунки з колегами, тоді як у сімейному бізнесі така проблема відсутня. 
Тут  усі націлені на один загальний результат, що дозволяє досягти успіху. 

 
 

Рис. 2 Зв’язок між загрозами та 
можливостями від криз з пірамідою соціальної 

відповідальності А. Керролла [3] 
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Не зважаючи на стрімкий розвиток сімейного бізнесу, він має свої недоліки та ризики. Головною 
проблемою сімейного бізнесу можна сміливо назвати перенесення робочих питань і проблем в сім'ю і навпаки. 
Робочі труднощі позначаються на сімейному житті, а конфлікти, які виникають у сім'ї, знаходять відображення 
на робочому процесі. У тих компаніях, де кількість родичів істотно перевищує оптимальні показники (від 3 до 5 
відсотків), є ризик втрати важливих ключових фахівців, які не є родичами. Тому власники бізнесу повинні 
уважно підійти до підбору персоналу. Ситуація, коли "усі роблять все" або "ніхто не робить нічого" теж часто 
виникає в сімейному бізнесі. В основі будь-якого правильно функціонуючого бізнесу - чітка ієрархічна система 
з розписаними посадовими інструкціями. Саме це дозволяє зробити бізнес більш "робочим" і менш "сімейним". 
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МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ 

 
Малі та середні підприємства займають важливу частину ринкової економіки і є необхідним елементом 

конкурентного ринкового механізму. Без малого та середнього бізнесу економіка не зможе ефективно 
функціонувати та розвиватись. Саме через малий та середній бізнес ринкова економіка гнучко реагує на зміну 
ринкової кон’юнктури. Крім того малий бізнес мобілізує значні фінансові та виробничі ресурси населення, що є 
одним із напрямів формування джерел внутрішніх інвестицій економіки держави. В економіці розвинених країн 
на малий та середній бізнес припадає 90% усіх підприємств і 20-60% ВВП, наприклад у Великобританії малий і 
середній бізнес становить 96%, охоплює зайнятість робочої сили 25% і виробляє 20% валового продукту. У 
Франції частка малого та середнього бізнесу у ВВП складає 50%. Малі та середні підприємства Німеччини і 
Нідерландів забезпечують близько 40% експорту, Франції – 20 – 25 %, Італії – 25 – 30% [1].  

У той же час, за даними Кабінету Міністрів, в Україні, незважаючи на те, що малими вважаються 90% 
всіх зареєстрованих приватних підприємств, їх питома вага у ВВП не перевищує 12-14 %. Однак МСП 
намагаються розвиватися та прагнуть виходити на новий рівень. Про покращення свідчать дані Одеської 
обласної адміністрації. Станом на 01.10.2017р. від суб’єктів МСП підприємництва у вигляді податків та 
обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів надійшло 6,4 млрд грн, що на 29,2% більше у порівнянні з 
відповідним періодом 2016 року. 

До основних проблем розвитку малого та середнього підприємництва України слід віднести [2, 3, 4]: 
1. Загальний стан економіки. Безпосередньо впливає негативна динаміка основних макроекономічних 

показників. 
2. Нерегулярне і не завжди гарантоване стимулювання програм підтримки розвитку малого і середнього 

підприємства (МСП) на регіональному та державному рівнях, високий податковий тиск, який спонукає малий 
бізнес йти у тінь. Як свідчить статистика України, найбільший вплив на розвиток малого підприємництва має 
податкове законодавство [5]. Податкова система України є однією з найбільш складних не лише серед країн 
європейського регіону, але і в глобальному порівнянні. Це регулярно підтверджується міжнародними 
рейтингами і міжнародними звітами. 

3. Монополізація бізнесу. Для нормального розвитку малого і середнього підприємництва необхідно 
зменшити масштаби монополізації великого бізнесу. Адже зараз в Україні великі підприємства просто 
витісняють дрібний бізнес [6]. У підсумку виходить, що невелика кількість великих гравців просто поглинають 
ринки.  

4. Відсутність ефективної та результативної моделі співпраці великого і малого та середнього 
підприємництва, яке випливає з попереднього пункту. 

5. Невисока кваліфікація працівників підприємств МСП. Це зумовлено низьким рівнем освіти, 
відсутністю навичок комунікаційного менеджменту тощо. 

До основних шляхів вирішення проблем МСП можна віднести:  
• організація фінансової підтримки і допомоги МСП зі сторони держави;  
• організаційне забезпечення малого бізнесу, що означає впровадження регіональних програм 
підтримки і розвитку малих підприємств; 

•  покращення освітніх програм напрямків підприємництва і бізнесу;  
• створення спеціалізованих консультативних центрів по наданню інформації підприємцям. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ У МЕРЕЖЕВОМУ МАРКЕТИНГУ 

 
Сучасні умови роботи у сфері збуту продукції вимагають впровадження інноваційних підходів з метою 

збереження конкурентних переваг на ринку товарів. Однією з таких можливостей є використання технологій 
Інтернет-речей у мережевому маркетингу, які дають змогу оперативно, на підставі моніторингових даних, 
управляти процесами збуту. Все більшу популярність набуває  Інтернет речей (Internet of Things). У 
найзагальнішому вигляді Інтернет речей можна записати у вигляді такої формули: IoT = Сенсори (давачі) + 
Дані + Мережі + Послуги [1]. Загалом Інтернет речей підтримує глобальна мережа комп’ютерів, датчиків і 
виконавчих пристроїв.  

Наприклад, товари для реалізації у маркетинговій мережі знаходяться на сучасному автоматизованому 
складі, де діє автоматизована система логістики. За мінімальної участі працівників вона забезпечує отримання 
потрібних товарів зі складу згідно списку замовлень для кожного дистрибютора. Виконуючи замовлення, 
кожен дистриб’ютор може контролювати стан виконання його замовлень, а також переглядає стан поступлення 
нових замовлень. Інший приклад, дистриб’ютор реалізовує або ж здає автомобілі у прокат. Така система 
Інтернет-речей може надавати інформацію не лише про наявність автомобілів певної моделі, але й, 
використовуючи дані з датчиків у різних системах кожного автомобіля, надати інформацію про стан даного 
автомобіля: пробіг, зношеність шин, стан двигуна, рівень масла чи ступінь його забруднення тощо. Як видно з 
наведених прикладів, використання технологій Інтернет речей відкриває нові можливості і для мережевого 
маркетингу. Для цього доведеться розробити діючу модель мережі, і організувати моніторинг життєво 
важливих показників для забезпечення її функціонування. 

Застосування Інтернету речей відкриває нові можливості для мережевого маркетингу, впровадження 
яких потребує проведення низки досліджень у цій галузі тощо. 
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МАЛОБЮДЖЕТНЕ ПРОСУВАННЯ В ІНТЕРНЕТІ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Для прибутковості інтернет-бізнесу необхідно активно просувати його за допомогою ефективних 

інструментів інтернет-маркетингу без значних затрат. 
Маркетинг з незначними витратами – це малобюджетні способи реклами і маркетингу, що дозволяють 

ефективно просувати свій товар або послугу, залучати нових клієнтів і збільшувати свій прибуток, не 
вкладаючи або майже не вкладаючи грошей. 

Перевагами малобюджетного марке-
тингу є: малий маркетинговий бюджет; швид-
кий результат; сумарна ефективність може 
бути в декілька разів вища, ніж при вико-
ристанні традиційних інструментів; унікаль-
ність та неординарність заходів; непримітність 
для конкурентів[1]. 

Існують такі недорогі та ефективні 
способи просування в інтернеті (рис.1). 

На мою думку, найважливішими скла-
довими просування є: 

- Контент - це технологія привернення 
уваги та залучення цільової аудиторії до 
бренду за допомоги створення та поширення 
інформації. 

Якісний контент одночасно дає чита-
чам корисну та актуальну інформацію і рекла-
мує товари або послуги. Важливо не просто 
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Рис.1. Схема ефективного просування в інтернеті. 
Розроблено автором на основі [1] і [2]. 
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намалювати красивий сайт, потрібно ще забезпечити зручність в його використанні. Подавати інформацію про 
товар слід простою, ясною і чіткою мовою, привернути увагу унікальним заголовком, що викличе емоційний 
стан та зацікавленість. 

- Контекстна реклама - це короткі текстові оголошення з оплатою за клік, покликані привернути на сайт 
рекламодавця цільову аудиторію для збільшення продажів товарів і послуг.  

Для максимальної ефективності просування, необхідно вибрати цільову аудиторію за віком, 
географічним розташуванням, за інтересами й багатьма іншими параметрами. Найбільше поширена зараз 
Google Adwords.  

- E-mail-маркетинг - це спосіб створити довірчі відносини з потенційним клієнтом. Також це дієвий 
інструмент для збільшення повторних продажів, утримання та повернення клієнтів. За статистикою в 
електронній комерції майже 50% продажів відбувається завдяки e-mail-маркетингу.  

- Соціальні мережі являють собою безкоштовний ресурс для обміну контентом і спілкування. Їх 
використання дає можливість охоплювати широку аудиторію, оперативно інформувати реальних і потенційних 
клієнтів про нові пропозиції, формувати попит на продукти та послуги. 

- Відгуки є дуже важливою складовою у встановленні взаємовигідного зв’язку між компанією та 
споживачем. Позитивний відгук є відзнакою задоволеності клієнтами отриманим сервісом. Він також може 
стати підґрунтям для заохочення нових клієнтів. 

Отже, малобюджетні технології та інструменти інтернет-просування є перспективним елементом 
комплексу маркетингу, оскільки вони визначуються економічністю і важливістю результату. 

 
1. Ілляшенко Н.С. Розвиток малого бізнесу за рахунок використання інноваційних інструментів 

комунікаційної політики / Н.С. Ілляшенко, Н.М. Гайтина // Ефективна економіка. – 2014. – №8. 
2. Просування сайту інтернет-магазину. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/kak-raskrutit-sajt/  
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ФЕНОМЕН ВОЛОНТЕРСТВА ЯК СПОСІБ ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ  

ДЛЯ ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ 
 
Україна опинилась у ситуації дефіциту внутрішніх і зовнішніх ресурсів – людських, економічних, 

фінансових, інтелетуальних тощо. Тому саме зараз надзвичайно актуалізується проблема мобілізації внутрішніх 
ресурсів країни для забезпечення самозахисту та соціальної безпеки і економічного розвитку. Головним 
завданням для органів державної влади та всіх соціальних суб'єктів, зацікавлених у забезпеченні розвитку і 
процвітання українського суспільства в цей час є відповідальне та ефективне залучення соціально ресурсного 
потенціалу, що став як причиною, так і наслідком волонтерського руху в Україні. 

Майже чверть українців (23%) мали досвід волонтерства. Більшість волонтерів вказали, що займаються 
волонтерством самостійно, та не зазначили участь у конкретних волонтерських проектах. 43% волонтерів 
належать до середнього класу. Експерти стверджують, що серед волонтерів більше молодих жінок, киян та 
мешканців Заходу, і майже всі вони мають вищу освіту. А саме 54 % волонтерів в Україні це жінки і  78 % 
волонтерів мають закінчену вищу освіту (39 %) або  повну загальну освіту (39%) [3]. 
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Для розуміння перспектив розвитку волонтерського руху в Україні необхідно знати ставлення 
пересічних громадян до волонтерської діяльності. Результати соціологічних опитувань показують, що воєнний 
конфлікт на Сході країни спричинив появу нових суспільних інституцій, які впливають на життя країни. Ними 
стали нові громадські утворення - волонтерські об’єднання, довіра до яких на сьогодні з боку населення є 
високою - 66% . 

Рівень довіри до волонтерів в Україні є найвищим серед широкого спектра соціальних інституцій і 
становить 3,48 бала за 5 бальною шкалою оцінок. У контексті регіональної підтримки результати є досить 
очікуваними. Відповідь «Вони реально врятували країну, і не відомо, що було б, якби не вони» найбільшу 
підтримку отримала на Заході (52,7%), і найменшу - на Донбасі - 21,7%. (табл. 1) 

А тепер порівняємо з досвідом Європи: волонтерська діяльність у Європі дуже поширена, а її 
особливості залежать від різноманітних культурних та соціальних факторів - що мають місце у суспільстві. Так 
, у 27 - ми Європейських країнах кількість добровольців сягає 94 - х мільйонів і становить приблизно 23 % усіх 
жителів з віком від 15 - ти років. [2] . 

Таким чином, волонтерство - додатковий ресурс і засіб для залучення навичок, знань і досвіду для того, 
щоб голос та участь, підзвітність і чутливість (responsiveness), як ключові засади доброго врядування (good 
governanse), доповнювали інші рішення у сфері розвитку і ресурси. Покращені механізми для громадянської 
участі необхідні для можливості появи нових дискусій, обговорень і рішень. Окрім цього, процеси 
децентралізації фокусують увагу на сфері місцевого самоврядування. Одним з результатів, крім залучення 
додаткових ресурсів до процесів вирішення місцевих проблем, є зростання громадської участі, залученості 
жителів до процесів прийняття та реалізації рішень [4, р.21].  
 

1. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ukr-socium.org.ua/Arhiv/Stati/US-2-2016/25-40.pdf. 
2.  [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://gurt.org.ua/news/recent/17380/. 3. [Електронний ресурс] // 
Режим доступу: http://www.un.org.ua/images/volunteer.pdf. 4.  [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://www. Volunteer actioncounts. org/SWVR2015frame/21337%20%20SWVR%20report%20-%20ENGLISH%20-
%20web%201.pdf.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАКОРДОННИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Малі підприємства – невід'ємна частина інноваційного процесу. Саме вони є сполучною ланкою між 

фундаментальною наукою й виробництвом. Від рівня розвитку підприємництва в інноваційній сфері залежить, 
як незабаром нова технологія або розробка буде реально впроваджена в робочий процес. 

Для поліпшення роботи всередині підприємства пропонуємо розглянути концептуальні засади 
креативного мислення, яке є допоміжною навичкою при розробці інновацій. 

Креативне мислення- це вміння пристосовуватися до складних ситуацій, миттєво реагувати на них та 
бути гнучким під час генерування ідей при вирішенні кризи в тій чи іншій сфері діяльності. 

Місце застосування: 
• Серед працівників для покращення виконання тих чи інших завдань, які вимагають активної розумової 
діяльності  

• Серед менеджерів як метод покращення роботи всередині команди підлеглих 
• Серед вищих рівнів управління підприємства для швидкого вирішення критичних ситуацій та вміння 
візуалізувати вирішення їх 
Формула ефективності креативності: 

ЕФ=|КС| + (Г |І|)|Кі|      [%]                                                                (1) 

Г=√Р ∗ В ∗ А3                                                                           (2)  
І= (|П-С|)*В,                                                                           (3) 

Де    Г є [1;100]-гнучкість;  І є [1;100]-індивідуальне мислення; КС є [1;10]-креативне середовище; Кі є [1;∞]-
кількість ідей; Р є [1;100]-реагування; В є [1;100]-вміння пристосовуватися; А є [1;100]-абсурдність мислення;  
С є [1;10]-стереотипність; П є [1;100]-протистояння ідеям колективу 

Згідно цієї формули можна частково дізнатися продуктивність працівників в критичних ситуаціях, що 
також може допомогти у сфері рекрутменту. 

Загалом креативне мислення є універсальним інструментом не лише у вирішенні проблем виробничих, а 
і загалом проблем в секторі людського ресурсу, а саме в якості мотивування працівників. 

В той час, як у вітчизняних підприємствах менеджери здебільшого мотивують своїх працівників 
підвищенням зарплатні, можливістю оплачуваних поїздок, корпоративів,  закордонні компанії мотивують до 
роботи можливістю здобувати все нові й нові знання. Наприклад, в місяць працівник має прочитати як мінімум 
одну книгу, в разі не виконання заробітна плата працівника зменшується згідно рішення менеджера. Також 
багато випадків можна зустріти в якості групового брейншторму щодо тієї чи іншої критичної ситуації, або ж 
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можливість відпочити працівникам у вигляді години музики, де персонал має свою кімнату для відпочинку. 
Такі методи допомагають менеджерам більше розуміти працівників та мати з ними більш налагоджену роботу й 
більшу вірогідність розвитку компанії. 

Висновок: В сьогоденні без навички креативного мислення починаючому підприємству важко вийти в 
блакитний океан та забезпечити себе довготривалим та стабільним доходом, а менеджеру налагодити 
комунікацію та допомогти стимулювати працівників до розвитку. Згідно формули ефективності креативності, 
значення якої отримуються в результаті оцінки з опитувань працівників, відділи рекрутменту матимуть більш 
чіткий ситуативний портрет того чи іншого потенційного працівника. Отже, як можна побачити креативне  
мислення на підприємствах є багатогранним та може застосовуватися у безлічі процесах. 

 
1. «Стратегія блакитного океану» Рене Моборн та ін. 
2. «Таємне життя розуму: як ми мислимо, відчуваємо й вирішуємо» Маріано Сіґман 
3.  https://staff-capital.com/uk/articles/klyuchi-do-rozvytku-tvorchyh-zdibnostej.html 
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«БІЛІ КОМІРЦІ» - ПРЕСТИЖНО Й ДОРОГО  

 
«Білі комірці» - це працівники розумової праці (топ-менеджери, менеджери середньої ланки управління, 

головні бухгалтери, старші інженери, керівники відділів, програмісти, чиновники, тощо). 
Конкуренція за робочі місця серед «білих комірців» досить висока, оскільки роботодавці надають перевагу 

тим, хто володіє досвідом та здатний у найкоротший термін продемонструвати високі КРІ (Key Performance 
Indicators). В залежності від посади та напрямку діяльності число претендентів досягає 5-8 людей на місце. 

Незважаючи на високий попит, для керівників досить важко обрати висококваліфікованого фахівця. Оскільки 
більшість претендентів не відповідає вимогам роботодавця. Для них важливий досвід роботи не менше 5 років. Крім 
цього, дуже важливі лідерські якості, стресостійкість, вміння формувати ефективну команду і делегувати 
повноваження, а також навчати підлеглих і вміти планувати майбутнє підприємства і бути адаптивним [1]. 

Нестача кадрів виникає за рахунок того, що компетентні фахівці виїжджають за кордон. Після закінчення 
ВНЗ на ринку з’являються « не якісні» кадри, що не можуть застосувати отримані знання на практиці. У деяких 
сферах діяльності це пов’язано з сезонними коливаннями [2]. 

Найбільший дефіцит менеджерів середньої ланки – у сфері торгівлі та послуг, на фінансовому ринку і 
промисловості. Поряд з управлінським персоналом зросла потреба у вузькопрофільних фахівцях. Лідерами 
залишаються ІТ-галузь і телекомунікації, які наймають технічних спеціалістів різних категорій, від 
програмістів до системних адміністраторів [1]. 

Таблиця 1 
Середня зарплата «білих комірців» у великих містах України* 

Місто  Зарплата по вакансіях, грн Зарплата по резюме, грн 
Керівники середньої ланки 

Київ  12899 17574 
Одеса 11950 17539 
Львів 11063 17111 
Дніпро 12117 17075 
Харків 11977 16787 

ІТ-фахівці 
Київ  13698 11785 
Одеса 15088 9282 
Львів 11160 9356 
Дніпро 12008 8605 
Харків 10950 8787 

*Дані Work.ua станом на липень 2018 року 
 
Для того, щоб роботодавцям вирішити проблему дефіциту кадрів можна застосувати такі методи 

вирішення проблеми. 
По-перше, необхідна гнучкість. Розвиток інтернету дав можливість працювати віддалено представникам 

найрізноманітніших професій. Для шукачів роботи - це шанс співпрацювати з різними компаніями у кількох проектах 
одночасно. Для роботодавців - вигода в оплаті. Більшість українських компаній все ще намагаються обмежити 
співробітників жорсткими рамками, контролем та графіком з 9 ранку до 18 вечора. Однак, потрібно розуміти, що з 
кожним роком претендентів з вимогами працювати віддалено або за гнучким графіком ставатиме все більше. 

По-друге, розширення вікового діапазону працівників. Це стосується молодих фахівців від 18 до 24 років, а такж 
і людей старшого віку від 45 років. Вважається, що молоді люди більш технологічні і мають високу здатність до 
навчання. Головною перевагою працівників у віці 45+ залишається їх професійний і життєвий досвід. 
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І, по-третє, самостійне навчання. Тренінги, курси, спеціально розроблені програми - все це вимагає 
часових і матеріальних витрат, але швидко окупиться. Це стосується, як навчання молодих фахівців і плекання 
кадрів "під себе", так і підвищення рівня кваліфікації або перекваліфікації співробітників [3]. 

На тлі ситуації, що склалася з дефіцитом кадрів, можуть постраждати підприємства і, як наслідок, 
економіка країни в цілому. В таких умовах стабільно розвиватися буде той бізнес, який зуміє вчасно 
адаптуватися під ринок, а також виявить гнучкість і винахідливість у підходах до пошуку кадрів. 

 
1. Харламов П. Управлінці та фахівці - на вхід / Павло Харламов. // Гроші. – 2018. – №13. – С. 31–35. 
2. Григоренко Ю. Ринок праці в 2018 році [Електронний ресурс] / Юрій Григоренко. – 2018. – Режим доступу до 

ресурсу: https://ua.112.ua/statji/rynok-pratsi-v-2018-rotsi-ukraintsi-khochut-otrymuvaty-bilshe-nizh-mozhut-daty-robotodavtsi-
431936.html?fbclid=IwAR0d7zzayKHzF3bMIEM3WGebG akE8z0aOGSEFS7DL5qPKUKdtqvWzPCfkO4.  

3. Сироватко І. Як роботодавцям втамувати кадровий голод [Електронний ресурс] / Ігор Сироватко. – 2018. – 
Режим доступу до ресурсу: https://biz.nv.ua/ukr/experts/ihor-sirovatko/jak-robotodavtsjam-vtamuvati-kadrovij-holod-
2477039.html?fbclid=IwAR2Ovydt1hdlJBF3OdW11L2tfrTUibX2OV_UCVovbIHYEMPItNp9GX9AvK0. 
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МАЛЕ ТА СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
Втрата позицій деякими великими підприємствами і відносно більш висока стійкість малого та 

середнього підприємництва (далі – МСП) в кризових умовах призвели до зростання частки МСП в Україні. В 
Україні на сектор МСП припадає 79,1% всіх зайнятих працівників і 59% доданої вартості, що є більш високими 
показниками, ніж у Польщі і Німеччині. 

За підсумками рейтингу «Регіонального індексу ділового клімату», який є частиною "Щорічної оцінки 
ділового клімату", який ІЕД підготував у 2016 та 2017 роках, Львівська область посіла 2 місце з високими 
довгостроковими очікуваннями. Зрозумілим є те, що Львівщина є дуже хорошим місцем саме для розвитку малого та 
середнього бізнесу [1].  

Нажаль, як і в будь-якій сфері життя, на шляху розвитку малого та середнього підприємництва Львівщини є 
чимало проблем.  

Всі існуючі на сьогодні дослідження умов ведення бізнесу в Україні показують, що податкове навантаження є 
значною перешкодою для розвитку підприємств. Так, згідно з щорічною оцінкою ділового клімату в 2016 році, в 
рамках програми «Лідерство в економічному врядуванні» 35% підприємців оцінили високі ставки податків як 
негативний фактор, що впливає на діяльність МСП, та 27% визнали обтяжливим податкове адміністрування. 
Факторами, що негативно впливають на якість податкового законодавства є: постійні зміни; протиріччя та 
неоднозначні положення; численні роз’яснення, що суперечать одне одному; складність; об’єм документів [2]. 

Незважаючи на певний прогрес реформ у сфері дерегуляції, сьогодні значна кількість перешкод, які стримують 
розвиток МСП у регіоні, досі пов’язана з недосконалістю регуляторного середовища, яке формується в результаті 
прийняття й реалізації відповідних рішень органів державної влади на різних рівнях. Майже третина опитаних 
представників МСП вважає, що високий регуляторний тиск є однією з основних перешкод для розвитку бізнесу. 

Водночас, станом на сьогодні суб’єкти МСП регіону мають проблеми з доступом до фінансових, 
трудових, природних та інших ресурсів. На цей час можливості для фінансування розвитку суб’єктів МСП за 
рахунок власних коштів є досить обмеженими. Відтак, постає питання доступу до зовнішніх фінансових. 

Також перешкодами для ведення бізнесу на Львівщині є: надмірна кількість перевірок суб’єктів 
господарської діяльності з боку контролюючих органів (на Львівщині високий регуляторний тиск перешкодою 
вважає близько 20 % підприємств); високий рівень корумпованості адміністративних органів влади, що 
впливають на господарську діяльність підприємств та лобіювання чиновниками інтересів окремих підприємств, 
що порушує принципи справедливого ведення бізнесу [2]. 

Нещодавно Кабінет Міністрів України затвердив Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва в 
Україні на період до 2020 року. Розвиток та розширення сектору малого й середнього підприємництва задекларовано 
одним із пріоритетів державної економічної політики в Україні. Для ефективного розвитку МСП у Львівській 
області необхідно вжити таких заходів: удосконалення системи інформування громадян про хід підготовки 
регуляторних актів; спрощення податкового адміністрування та полегшення доступу до законодавчої інформації 
щодо ведення бізнесу через створення єдиного інформаційного ресурсу; підвищувати ефективність діалогу бізнесу 
та влади; створення нових об’єктів інноваційної інфраструктури, спрямованих на розвиток та підтримку інноваційної 
діяльності МСП; проведення семінарів для обміну досвідом щодо розвитку об’єктів інноваційної інфраструктури за 
участю представників Львівської області та інших регіонів України та залученням іноземних експертів; створення 
спеціальних фондів, які надаватимуть фінансову підтримку підприємцям шляхом компенсації відсотків за 
кредитами; залучення молоді до підприємницької діяльності тощо. 

 
1. Щорічна оцінка ділового клімату 2016: Національний та регіональний виміри // Інститут економічних 

досліджень та політичних консультацій. – 2017. – URL: http://www.ier.com.ua/ua/sme_development/ABCA?pid=5789.  
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ФОРМУВАННЯ ІДЕАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЮ ПРИНЦИПІВ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Результативність управління сучасною організацією значною мірою залежить від принципів 

менеджменту, які використовує керівна ланка. Важливим аспектом їх ефективності є постійне удосконалення, 
адже умови сьогодення вимагають сучасних прийомів управління. Проте, доволі часто вітчизняні підприємства 
нехтують даним правилом і діють застарілими методами, які були ефективними ще у радянські часи. У цьому 
полягає актуальність формування ідеального портфелю принципів сучасного менеджменту на основі 
порівняльного аналізу прийомів, які використовувалися у минулому і в умовах сьогодення, та виокремлення 
тих, які потрібно надалі розвивати, і тих, якими необхідно нівелювати. 

Отже, для ґрунтовного аналізу, порівняємо загальні принципи менеджменту двох періодів: радянських 
часів (1922-1991 рр.), які відзначилися своїм глибоким впливом на становлення української свідомості, та 
сучасності, відлік якої взято з 2000 р.: початку економічного та науково-технічного зростання України. На 
сьогодні можна виділити дві групи підприємств, принципи управління яких помітно різняться між собою: 
вітчизняні та з іноземними інвестиціями (таблиця). 

 
Основні принципи менеджменту радянських часів та сучасності 

Радянські часи  
(1922 - 1991 рр.) 

Сучасність (2000 - 2018 рр.) 

Вітчизняні підприємства Підприємства з іноземними інвестиціями 

Жорсткі адміністративні методи впливу Адміністративні методи впливу Соціально-психологічні методи впливу  

Колективізм Гонитва за прибутком Поєднання інтересів індивіда та організації 

Жорстка дисципліна Жорстка дисципліна Дисципліна в межах норми 

Ідеологізм Матеріальне мотивування Високий рівень мотивування персоналу 

Централізація Централізація Оптимальне поєднання централізації та 
децентралізації 

Плановість Ризикофобія Активне використання інновацій 

 
Менеджмент у радянські часи характеризувався жорстким адміністративним впливом, проте у ньому 

були також і свої світлі сторони: колективізм, який мотивував працівників самореалізуватися і ставив 
керівників за приклад, плановість як різновид стратегічного менеджменту, проте який потребує удосконалення.  

У зв’язку з тим, що керівники вітчизняних підприємств - це люди, які жили у період комунізму, 
“відбитки минулого” помітні і в їхньому сьогоднішньому стилі управління, що призводить до низки проблем: 
низький рівень корпоративної культури, незадовільні умови праці, відсутність прозорого техніко-економічного 
планування, ієрархії, невміння імпортувати нові технологічні прийоми. 

Позитивним моментом є те, що нині зростає чисельність підприємств, які приділяють значну увагу 
якісному менеджменту. У більшості випадків це підприємства з іноземними інвестиціями, оскільки керівники в 
них - іноземці з іншим менталітетом та методами управління. Проте навіть вони у своїй діяльності 
зустрічаються з наступними проблемами: опір змінам, наявність подвійного бухгалтерського обліку, великого 
масиву інформації, жорсткого контролю над показниками діяльності працівників. 

Отже, використання застарілих принципів менеджменту та опір змінам призводить до безуспішної 
діяльності, а отже і до гальмування економіки країни. Щоб це змінити, потрібно сформулювати ідеальний 
портфель принципів сучасного менеджменту завдяки поєднання деяких принципів сьогодення та радянських 
часів, зокрема необхідно переорієнтувати діяльність підприємства на процесний підхід до управління. Для 
цього слід здійснити повне залучення працівника в процеси діяльності підприємства, надати робітникам 
можливість проявити себе, делегуючи їм завдання з високим ступенем відповідальності, створити такий 
мікроклімат, в якому кожен працівник почував би себе “як у своїй другій сім’ї”, що було характерним навіть у 
часи комунізму.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛІНГУ:  

ОГЛЯД НІМЕЦЬКОЇ ТА АМЕРИКАНСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЙ  
 

В умовах конкуренції, жорстких правил функціонування бізнесу підприємства повинні мати доступ не 
тільки до важливих ресурсів інформації, але  компетентно аналізувати, оцінювати її з метою прийняття 
ефективних управлінських рішень. Тому контролінг повинен функціонувати та відігравати важливу роль в 
діяльності багатьох суб’єктів господарювання. 

Очевидною перевагою контролінгу є нова філософія управління, яка дозволяє спрямувати зусилля 
керівництва на досягнення цілей підприємства. Проте вона ускладнюється тим, що у світової практиці існує 
декілька підходів щодо визначення змісту та функцій контролінгу.  

В Європу контролінг прийшов зі США у післявоєнний період та  отримав найбільший розвиток у 
Німеччині. Спочатку під контролінгом розуміли сукупність певних завдань у сфері обліку і фінансів, пізніше до 
функцій контролінгу стали відносити фінансовий контроль і оптимізацію використання фінансових засобів і 
джерел. Сьогодні під терміном "контролінг" розуміють систему інтеграції методів планування, обліку, аналізу, 
нормування, контролю та управління, яка забезпечує отримання, опрацювання та узагальнення інформації про 
діяльність підприємства.  

Не зважаючи на англійське походження слова «контролінг», в англомовних країнах використовується 
термін «управлінський облік». Управлінський облік – це внутрішньогосподарський облік, це система обробки 
та підготовки інформації для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. У теорії і практиці 
управління німецькими підприємствами поняття "управлінський облік" відсутнє, використовується тільки 
«контролінг». Оскільки у ФРН бухгалтерія чітко поділяється на фінансову і виробничу, тому взято на 
озброєння англомовний термін "controlling”. Контролінг – це один з найновіших напрямів інформаційно-
економічного розвитку підприємства. Це спроба так охопити організаційний та економічний аспекти роботи 
підприємства, щоб мати можливість вчасно виявити слабкі місця підприємства, вжити заходів для уникнення 
кризи, яка загрожує його існуванню.  

Американські підприємства, усвідомлюючи переваги та призначення управлінського обліку, безумовно 
застосовують його у своєму бізнесі. Іноді робиться посилання на те, що контролінг у ФРН рівнозначний 
управлінському обліку в США, Великобританії та інших країнах. Проте необхідно зазначити, що на німецьких 
підприємствах функціонує як фінансовий, виробничий облік, так і  контролінг. Американські підприємства 
акцентують увагу на управлінському обліку, а компанії Німеччини в значній мірі зацікавлені ефективним 
функціонуванням контролінгу. 

 В Україні активно використовуються обидва терміни «управлінський облік» і «контролінг». Однак, 
необхідно зазначити, що керівництвом підприємств не в повній мірі приділяється увага грунтовним 
застосуванням інструментарію контролінгу.  

Не зважаючи на відмінності контролінгу та управлінського обліку, сформованих традицій їх 
застосування у різних країнах, необхідно чітко розуміти їхню роль та переваги використання. Очевидно, що 
контролінг є набагато глобальнішим інструментарієм, який містить елементи інформаційного забезпечення, 
контролю і координації. Контролінг - це функціонально обумовлений напрямок економічної роботи на 
підприємстві, пов'язаний з реалізацією фінансово-економічних функцій для прийняття оперативних і 
стратегічних управлінських рішень. Але для прийняття управлінських рішень необхідна інформація. Тому 
управлінський облік в цьому відіграє важливу роль, оскільки він покликаний надавати  об’єктивну інформацію 
для прийняття управлінських рішень відповідними управлінськими ланками підприємства. 

Очевидно, що система контролінгу повинна вчасно реагувати на  управлінську інформацію, виявляти та 
послаблювати вплив несприятливих чинників, а також оперативно втручатись у процеси, які  породжують 
загрози для підприємства.  

Проаналізувавши особливості застосування контролінгу та управлінського обліку в країнах США та 
Німеччини, можна зробити висновки, що обидві системи історично сформувались та мають право на існування. 
Очевидно, що в українських реаліях необхідно ефективно дотримуватись системи контролінгу. При цьому 
розробити та надати єдині рекомендації щодо створення системи контролінгу для всіх підприємств буде 
неможливо. Будь-яка система контролінгу, яка запроваджується на підприємстві, відрізнятиметься від інших, 
оскільки створюється вона під певний об’єкт і покликана вивести підприємство на якісно новий вищий рівень 
управління.  

 
1.Контролінг - від теорії до реалізації на практиці: Монографія / В.В. Прохорова, Л.С. Мартюшева, 

Н.Ю. Петрусевич, та ін.; Харківський національний економічний ун-т. - X. : ВД "ІНЖЕК", 2006. - 200 с.  
2.Зоріна О. А. Місце контролінгу в системі управління підприємством / О.А. Зоріна // Науковий вісник 

Національного університету ДПС України. – 2010. – №2. – С. 59–66.  
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НЕТРАДИЦІЙНА МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ «ZARA» 
 
Вивчаючи різновиди застосування міжнародної маркетингової стратегії, необхідно звернути увагу на 

діяльність усім  відомої компанії «Zara». Слід сказати, що саме ця компанія є світовим лідером у продажі одягу. 
Директор будинку моди «LouisVuitton» - Даніель Пієте описав «Zara» як «можливо, найбільш інноваційну і 
руйнівну мережу роздрібної торгівлі у світі». «Zara» також була описана як «Іспанська історія успіху» на CNN 
[1].У 2016 році іспанський виробник одягу «Zara» зайняв другу позицію в рейтингу найдорожчих модних 
брендів, складеному дослідницькою компанією MillwardBrown і агентством WPP[2].У 2017 році Ковадонґа 
О’Ші  присвятила книгу «модній імперії», яка має назву  «Феномен Zara» [3].Успіх компанія отримала завдяки 
нестандартним заходам в  маркетинговій діяльності .Загальна кількість витрат на рекламу становить 0,3% від 
бюджету. Як пише видання «TheNewYorkTimes», - «Компанія не робить яскравої реклами, як це роблять 
конкуренти. Дизайнери «Zara» абсолютно анонімні. Деякі можуть сказати, що вони швидше копіюють дизайн, 
ніж виробляють його. Керуюча компанія робить акцент на естетиці торгових приміщень і їхньому вигідному 
розташуванні». Крім того, власник модної мережі Амансіо Ортега відмовляється давати інтерв’ю та коментарі 
пресі. Конкурентами «Zara» вважаються марки одягу «H&M», «Benetton» і «Gap», які активно рекламуються 
[2]. Рекламна концепція «H&M» – доступна мода. Компанія робить акцент на взаємодії з іменитими будинками 
моди, аби поліпшити репутацію на ринку. Також «H&M» запрошує в рекламу зірок – Кеті Перрі, Девіда 
Бекхема та інших. «Benetton» привертає увагу за допомогою толерантності до всіх культур. Просування 
компанії засноване на увазі до соціальних і політичних питань. У своїй рекламі бренд прагне передати відчуття 
свободи вибору і безпосередності.Маркетологи «Gap» приділяють увагу меншинам – наприклад, жителям 
околиць. Компанія показує, що навіть не в найкращих умовах життя люди можуть одягатися так, як їм 
подобається. Бренд показує свою історію: компанія розповіла про запуск ракети в 1969 році, пов’язавши цю 
подію з датою свого створення. На відміну від конкурентів, «Zara» не закуповує зовнішню рекламу, не випускає 
телеролики, не співпрацює з дизайнерами та відомими людьми, а також не бере участі в модних показах [2]. 

Філософія успіху компанії: 
1.«Fastfashion» компанії «Zara»: на успіх компанії вплинула концепція створення «швидкої моди» – коли 

асортимент оновлюється раз на два тижні. Цей принцип відрізняється від традиційного підходу «сезонної 
моди», коли асортимент оновлюється лише зі зміною пори року. У підсумку за рік в магазинах мережі 
з’являється близько 10 000 нових моделей, у той час як у конкурентів – «H&M» і «Gap» – від кількох сотень до 
чотирьох тисяч[2]. 

Трендові моделі+ недорогі ціни +оновлення асортименту[4]. 
Ця стратегія досить дієва, середньостатистичний  магазин  на центральних вуличках міста, очікує бачити 

свого покупця 3 рази на рік для «Zara»ця цифра-17 [4]. 
2.Політика онлайн-магазину: для повернення речей з онлайн-магазину «Zara» покупцеві треба відвідати 

торгову точку. На його думку, це створює додатковий бар’єр для повернення одягу і дозволяє компанії не 
втрачати гроші на невдалих покупках. Слід зауважити, що «Zara» слідкує за бажаннями своїх споживачів [4]. 

3.Дорога нерухомість: менеджер інвестиційної компанії «RobecoGlobalConsumerTrends» Джек Ніл 
зазначив, що «Zara» відкриває магазини в дорогих місцях. На його думку, це ставить компанію в один 
асоціативний ряд із люксовими брендами [2]. 

Отже, «Zara» безумовно лідер у продажі одягу. Слід зауважити, що саме ці концепції у маркетингу 
впливають найбільше на імідж компанії. Підсумовуючи, можна сказати лише одне більше 2000 торгових точок 
у 77 країнах світу – це вражаюча кількість, яку не кожен може собі дозволити [4]. 

 
1. ZARA - [ЕлектроннийАресурс] -Режимhдоступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Zara.. 
2. Магазин0працюєkякkвеличезнийkбілборд: якkZarajзавойовуєРпопулярністьHбезIреклами - 

[ЕлектроннийАресурс] - Режимiдоступу: https://rau.ua/uk/dosvid/zara-zavoevyvaet-populyarnost/  
3. КовадонґаGО’Ші – [ЕлектроннийJресурс] - Режимjдоступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ковадонґа_О’Ші.  
4. Стратегический маркетинг. Zara. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.razovskiy.com/node/934 
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РИНОК СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ФРІЛАНСУ: РЕАЛЬНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Глобалізаційні та інтеграційні процеси світової економіки сприяють розвитку ринку вільно найманих 
працівників - фрілансерів. Розвиток даного ринку характеризується низкою переваг, як для самих суб’єктів, так 
і для тих, хто користується їх працею. Серед таких переваг є: можливість короткострокового і неодноразового 
залучення спеціаліста на момент необхідності, не вводячи окрему штатну одиницю; економія часу, нівелювання 
кордонів та відстаней, можливість вільно регулювати графік роботи тощо. 

Ринок фрілансу у розвинутих країнах вже давно набув популярності, а в Україні такі тенденції 
спостерігаються останнім часом. Особливістю українського ринку фрілансу є запити від іноземних роботодав-
ців, що зумовлене  наявністю значного розумового потенціалу, особливо в галузі IT, маркетингу та інженерії. 
Важливим законодавчим кроком для даного ринку є  прийнятий в 2016 р. закон №4496 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг)» [1]. Даний 
законопроект значно спростив легальне ведення бізнесу для фріланс-підприємців.  

Основними суб’єктами ринку фрілансу є: роботодавці, самі фрілансери, системи, за допомогою яких 
здійснюється взаємозв’язок основних учасників (серед яких біржі фрілансу та платіжні системи, що вирішують 
фінансові завдання цієї взаємодії).  

Згідно з дослідженями Lemarbet, найбільш популярними майданчики для розміщення та пошуку послуг 
фрілансерів в Україні є такі сервіси: Weblancer.net, Freelance.ua, Freelance.ru, FL.ru, Kabanchik.ua, 
Freelancehunt.com, Kwork.ru [2]. Тільки за допомогою таких платформ можна оцінити реальну місткість ринку 
фрілансерів, яка на кінець 2016 р. становила 65 млн. дол [3].  

Основними платіжними системами, через які здійснюється фінансова частина угоди в Україні, є: 
Payoneer, PayPal, Приват24. За результатами дослідження компанії Payoneer світовий ринок фрілансу 
характеризується такими показниками [4]: 

- середня погодинна ставка становить 19 дол.; 
- більше 50% фрілансерів мають менше 30 років; 
- фрілансери із вищою освітою заробляють більше; 
- більшість фрілансерів працюють по 30-50 год в тиждень; 
- найбільш високі ставки заробітної платні є у фрілансерів-юристів; 
- найбільш популярними мережами для реклами власних послуг фрілансу є Facеbook та Linkedin; 
- найбільше працюючих фрілансерів знаходяться в Європі, Азії та Латинській Америці; 
- щодо гендерної рівності: близько 77% фрілансерів – чоловіки; 
- найбільші роботодавців для фрілансерів знаходяться в Північній Америці та Європі; 
- у сфері продажів та маркетингу світова середня погодинна ставка коливається від 16 до 19 дол; 
- найбільш ефективними каналами продажу є біржі фрілансу, рекомендації та соціальні мережі. 
Такі тенденції та показники в основному є характерними і для України. Цьому сприяє велике бажання 

українців до інтеграції у світову економіку для можливості отримання більшої заробітної платні за свої навики, 
досвід та працю. Перспективність даного ринку є безперечною і це формує нові вимоги до українських 
фрілансерів. Серед таких вимог є підвищення репутації українських працівників у очах іноземних 
роботодавців, вільне володінні іноземними мовами, залучення все більшої кількості учасників взаємозв’язку на 
фрілансовому ринку, розширення сфер професійної компетенції фрілансерів, формування нової культури 
співпраці між українськими роботодавцями і українськими працівниками тощо. 

 
1.Рада прийняла закон про спрощення експорту послуг для розвитку IT-індустрії. Інформаційне 

агентство УНІАН. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.unian.ua/business/1604992-rada-
priynyala-zakon-pro-sproschennya-eksportu-poslug-dlya-rozvitku-v-ukrajini-it-industriji.html.   

2. Федоричак В. Найпопулярніші біржі фрілансу в Україні і Росії. Lemarbet. [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/populyarnye-birzhi-frilansa.  

3. Божкова К. Як змінився фріланс в Україні за 5 років: конкуренція, спеціальності, рейти. 25.03.2017р. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://startupdepot.lviv.ua/yak-zminyvsya-frilans-v-ukrayini-za-5-rokiv/. 
4.Дослідження прибутків фрілансерів 2018. Payoneer [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://explore.payoneer.com/ua/freelancer-income-survey-2018/. 
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ РЕКЛАМИ  
В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ СТУДЕНТАМИ ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНУ 

 
Протягом останніх років стрімко розвивається відносно новий напрямок у маркетингу, а саме реклама в 

соціальних мережах (SocialMediaMarketing, SMM). На даний час, саме інтернет-маркетинг дозволяє швидко 
досягти високих результатів у продажі товарів чи наданні послуг.Основними завданнями, що можуть бути 
вирішені за допомогою реалізації реклами в соціальних мережах на підприємстві, є наступні: формування 
пізнаваності бренду підприємства, його продукції; формування довіри та лояльності цільової аудиторії; 
налагодження комунікацій зі споживачами та інші [1]. 

З’являється все більше користувачів інтернет-ресурсів, а саме соціальних мереж, тому реклама може 
бути поширенарізними методами, такими як: створення ефекту «сарафанного радіо» (специфічний набір 
стратегій та інструментів, спрямований на залучення нових клієнтів, стимулювання повторних продажів: 
Instagram, Facebook) [2]; використання соціальних мереж як платформ для продажу продукції (розміщення 
банерів на сайтах соціальних мереж, при натиску на які користувачі переходять на сайт рекламодавця); 
таргетована реклама в соціальних мережах (реклама, спеціально налаштована на певні аудиторії, яка може 
працювати на досягнення певних вимірних цілей: Facebook, Вконтакте) [3]. 

Для оцінки доцільності способів використання реклами в соціальних мережах студентами проведено 
маркетингове дослідження. Засобом зв'язку заудиторією було опитування, а застосованим інструментом – 
анкета, місцем проведення став Національний університет «Львівська політехніка», респондентами обрано 200 
студентів Інституту економіки та менеджменту НУ «ЛП». Опитування тривало з 20 до 27 вересня 2018 року. 
Під час опитування було встановлено, що переважна більшість респондентів (89%) використовують соціальні 
мережі в побуті. Виявлено, що велика кількість студентів кожного дня проводить від 2 до 5 годин у 
соціальнихмережах (47%), але є й такі, що витрачають до 2 годин (33%) або більше ніж 5 годин (20%) на 
добу.Зазначено, що найбільш розповсюдженими мережами серед респондентів є Instagram (66%) таYouTube 
(24%), але найменшою популярністю користується Facebook (10%). Виявлено, що опитані студенти найбільше 
звертають увагу в соціальних мережах на рекламні пости (59%) та банери (31%), але найменше уваги 
приділяють посиланням (10%). Згідно отриманих результатів, реклама не створює дискомфорт у використанні 
соціальних мереж (68%). Встановлено, що найбільше зацікавлення у студентів викликаєреклама одягу (41%), 
але існує й велика кількість опитаних, кому цікава реклама техніки (28%) та косметичних засобів (20%). Згідно 
даних, отриманих під час опитування, більша кількість респондентів використовують рекламу в соціальних 
мережах для задоволення власних потреб (74%).Також виявлено, що студенти після перегляду реклами 
найчастіше переходять на запропонований сайт (58%), пропускають її (32%) чи шукають самостійно 
інформацію про товар або послугу (10%). Встановлено, що більшість респондентів не замовляли товари або 
послуги після перегляду реклами в соціальних мережах (63%). Виявлено, що більша частина замовлених 
товарів або послуг (65%) відповідали інформації, поданій про них в рекламі. Відповідно до результатів 
анкетування, частина студентів є невпевненими у подальшому використанні реклами в соціальних мережах для 
купівлі товарів або послуг (53%), але 47% опитаних будуть й надалі замовляти товари та послуги після 
перегляду цього виду реклами.В опитуванні брали участь представники жіночої статі (70%) та чоловічої (30%). 
Найбільша частина респондентів є віком від 19 до 21 року (61%), до 18 років (29%)та від 22 до 25 років (10%). 

Отже, студентство – потужний сегмент і цільова аудиторія для надавачів рекламних звернень провідних 
товарних марок, тому саме цей вид реклами, при використанні перелічених вище методів допоможе досягти 
максимального попиту на свою продукцію, за порівняно короткий термін та без великих грошових затрат.  

 
1. Чичкан Ю.М. Можливості застосування маркетингу у соціальних мережах / Ю.М. Чичкан// 

Державний університет інфраструктури та технологій. – 2018.  
2. Рекомендаційний маркетинг або «сарафанне радіо». [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

https://homebiznes.in.ua/rekomendatsijnyj-marketynh-abo-sarafanne-radio-yak-pratsyuje-ta-chomu-takyj-efektyvnyj  
3. Таргетована реклама в соціальних мережах – як це працює? [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу:https://seomadeplace.com/uk/seomadeplace-blog/smm-uk/tarhetovana-reklama-soc-merezh 
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ЩО ПОТРІБНО УКРАЇНІ: ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ РИНКІВ  
ЧИ СОЦІАЛЬНЕ РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО? 

 
Україна впродовж більше чверті століття  рухається в сторону розвитку та утвердження ринкової 

економіки, де панує жорстка конкуренція за кожного споживача.  Проте і сьогодні не сформовані передумови 
для розвитку ефективних ринків праці, енергетики, машинобудування тощо. Необхідно узагальнити 
закордонний досвід і визначити, які  вигоди отримує країна від розвитку конкурентних ринків і які перешкоди 
на цьому шляху долають підприємства. Проте чи саме конкуренції потребує наша економіка? Конкуренція - це 
суперництво між суб'єктами ринкового господарства за найбільш вигідні умови виробництва, продажу і купівлі 
товарів. Такий вид економічних відносин функціонує тоді, коли виробники виступають як самостійні і ні від 
кого не залежні суб'єкти господарської системи. Конкуренція має такі переваги: збалансовує попит та 
пропозицію; Зниження ціни за рахунок оптимізації витрат; постійне вдосконалення заради прихильності 
споживача: оновлення технологій виробництва, методів управління, комунікацій, соціальна відповідальність; 
пошук нових ринків збуту і проведення маркетингових досліджень. 

Конкурентні умови в країні формуються певними інституціями, зокрема,  Антимонопольним комітетом 
України, і від якості його діяльності та прозорості в створенні умов для економічної конкуренції залежать 
соціально-економічні наслідки розвитку економіки. Навіть після вступу України  в СОТ  конкурентоспро-
можність вітчизняної продукції не дотягує до середньосвітового рівня. Причина - не був залучений інтелект 
нації в процеси розбудови національної економіки, формування політичної еліти  і зміцнення  економічної 
безпеки країни. До цього часу домінують монополістичні структури у стратегічно важливих галузях. Їх 
модернізація  потребує  державної підтримки та удосконалення механізму взаємодії державного і приватного 
капіталу. Як зазначає Морозов В.С. [1],  від якості інституційного середовища, в тому числі фінансових 
інститутів,  прогресивності розроблених норм і нормативів  залежатиму швидкість зміни  правил гри на ринку. 

Вперше термін «соціальне ринкове господарство» та основні характеристики цього феномену були 
викладені в роботі А.Мюллера-Армака «Регулювання економіки і ринкове господарство» (1947 р.), в якій були 
відображені спроби  поєднати ринкову економіку і соціальну спрямованість системи,  і популярність цієї  нової 
економічної  теорії була найвищою. У бізнесі людина важливіша за капітал, і постійна боротьба за першість не 
призводить до поповнення запасів енергії у працівників. У світі вже зрозуміли, що економічно сталого рівня 
неможливо досягнути без приділення уваги людському капіталу, який є рушійною силою будь-якого розвитку 
та вдосконалення. Німеччина та Японія є яскравими прикладами країн, які зуміли після повного занепаду 
відновити свою економічну потужність внаслідок відродження інституцій. Одним із перших українців, хто 
звернувся до проблеми етичного розвитку української економіки, був митрополит УГКЦ Андрей Шептицький у 
своєму посланні «О квестії соціяльній». Він стверджував, що економіка без етики – мертва, і лише народи 
морально та фізично здорові швидко досягають успіху: «Величезна помилка щодо розглянутого питання 
полягає в переконанні, що класи спочатку ворожі один одному, і що багатії та бідняки за самою своєю 
природою повинні конфліктувати. Взаємна згода приводить до краси та доброго порядку, в той час як 
нескінченний конфлікт необхідним чином тягне за собою безлад і прояви дикого варварства». Зіновій Сверида 
–президент УКА – використовує на практиці метод розвитку економіки та бізнесу в Україні. Він став 
розбудовником кооперацій на Надвірнянщині, Рогатинщині, Хмельниччині та в Івано-Франківську; допомагає 
розбудовувати підприємництво в селах [2]. Часто є сумніви в ефективності чесних методів розвитку бізнесу в 
умовах тіньової економіки та корупції. Проте з активною участю молодого покоління відбуватимуться 
поступові зміни, що зруйнують спекулятивні  схеми монополістичних  структур  і відкриють простір для 
розвитку соціального ринкового господарства і використання  таланту  нації. Отже, основною рушійною силою 
сталого розвитку є інтелект нації  та розвиток його потенціалу на основі співробітництва: в першу чергу, між 
державою та її громадянами; між українцями; між підприємствами; між українськими ресурсами та 
закордонними. Саме таким чином  прискорюватиметься саморозвиток організацій, кооперація, партнерський 
маркетинг , коли можна найкраще зрозуміти потреби один одного та задовільнити їх найкращим чином. 

 
1. Теоретичні засади державного регулювання в контексті сучасної моделі соціально-ринкової економіки. – 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/viewFile/2560/2269  
2. Заник В. Економіка без етики – занепад  / Заник В. // Споконвіку було слово. – 2018. - №4 (44). –  
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СУТНІСТЬ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ PERFORMANCEМАРКЕТИНГУ 
 

Тренд Performanceмаркетингу набирає обертів і змінює світове цифрове середовище. Performance 
маркетинг - це метод інтерактивної реклами, який оплачується не за фіксованою ціною, а за ціною, яка 
залежить від ефективності реклами. Тепер методами поширення реклами в Інтернеті, які класично 
застосовуються рекламодавцями, є [1]: SEO (SearchEngineOptimization), який ґрунтується на оптимізації 
розміщення сайту в пошукових системах за рахунок проведення заходів з просування сайту на верхні позиції за 
результатами пошуку; РРС (Payperclick) — це рекламна модель, що працює в Інтернеті, де рекламодавець 
розміщує рекламу на сайтах і сплачує їх власникам за натискання користувачем на розміщений банер; e-mail 
маркетинг з використанням розмитих ключових показників ефективності KPI.  

З появою Performanceмаркетингу (2014 р.) почалося перетворення на користь інструментів ефективності. 
З'явилися нові інструменти маркетингу і можливості поведінкового таргетингу; просування сайтів в пошукових 
системах; ремаркетингу; формування даних, починаючи від інтересів користувачів, закінчуючи даними про місця їх 
перебування, обсягів фінансових витрат, прибутковості і поведінкових переваг. Але основним інструментом, без 
якого не було б Performanceмаркетингу, залишається аналітика трафіку, що отримується [1; 2; 3]. 

Можливості аналітики не стоять на місці і не обмежуються функціями GoogleAnalytics, GoogleForms, 
GoogleReports. Активно розвиваються системи calltracking (відслідкування дзвінків), механізми управління 
відносинами з клієнтами, коли ефективність деталізується за інструментами й оцінюється в розрізі реальних 
продажів, угод або за допомогою показника додатків LTV [3]. 

Головний принцип Performanceмаркетингу - відмова від стандартної оцінки результатів за кількістю 
кліків, CTR і CPC на користь бізнес-показниківROI, CPA, CPI, CPO, LTV тощо. Основними цілями 
PerformanceMarketing є обслуговування попиту, продажу товарів або послуг, підвищення якості контакту і 
отримання можливості вимірювати ефективність взаємодії зі споживачем [2; 3]. 

Доречно виділити такі етапи розробки стратегіїPerformance. 
1. Визначення основних цілей клієнта. Якісно заповнений бриф допомогає виявити ключові показники, 

на які орієнтується клієнт. 
2. Аналізування конкурентів. У нагоді стануть такі спеціалізовані інструменти, якSimilarweb, Spywords, 

Publer, KeyCollector та інші.  
3. Розробка стратегії і вибір тактичних інструментів, форматів і визначення найбільш ефективних 

механізмів взаємодії зі споживачем. 
4. Формування медіаплану, який дозволяє розподілити бюджет між найбільш ефективними 

розміщеннями [4]. 
Стрімкий розвиток Інтернет технологій дозволяє поширювати рекламу в мікросегментах ринку і 

доставляти потенційному споживачеві максимально персоналізовану рекламу. Саме ці особливостіпривертають 
увагу рекламодавців доPerformanceмаркетингу та призводять до поширення його серед споживачів. 

 
1. Seoсловник [Електроний ресурс.] – Режим доступу до ресурсу: http://igroup.com.ua/seo-articles/seo/. 

Дата звернення: 2018.  
2. Сахно А. iProspect: Что такое PerformanceMarketing и как с ним работать[Електроний ресурс.]- 

Режим доступу до ресурсу: http://www.sostav.ru/publication/iprospect-chto-takoe-performance-marketing-i-kak-s-
nim-rabotat-23972.html. Дата звернення: 28.09.2016.  

3. Приходько В. Performance marketing: временный тренд или следствие эволюции? [Електроний ресурс.] 
Режим доступу до ресурсу: http://mmr.ua/show/performancemarketing_vremennyy_trend_ili_sledstvie_ 
evolyutsii#448750786.1537544647.  Дата звернення: 03.08.2016  
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[Електроний ресурс.] - Режим доступу до ресурсу: https://stormin.ru/performance-marketing-tools-goals-
strategy/.Дата звернення: 10.05.2017. 
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УСПІХ КОМПАНІЇ «STARBUCKS» 
 

Для створення успішного та популярного бренду, компанії повинні докладати чимало зусиль та 
враховувати безліч факторів. Найбільшу роль в досягненні успіху відіграють правильно підібрані стратегії, місії 
та маркетингові кампанії. Starbucks - один з найбільш відомих брендів у світі. І все завдяки власному 
маркетингу та стабільності присутності на ринку. Звичайно, не у всіх є багатомільйонний бюджет на маркетинг, 
але деяким базовим принципам просування Starbucks може слідувати бренд будь-якого масштабу. 



 233 
 

Компанія Starbucks була заснована в 1971 Джеррі Болдуіном, Зевом Сіглом і Гордоном Боукером. Спочатку 
компанія продавала тільки кавові зерна. Відомий логотип з сиреною з'явився тоді ж, правда з тих пір кілька разів був 
незначно змінений. У 1986 власники компанії продали Starbucks старшому менеджеру Говарду Шульцу, який і 
перетворив її в найбільший бренд сучасності. Зараз кав'ярні Starbucks відкриті в більш ніж 60 країнах світу, а 
загальна кількість закладів - близько 19 тис. На питання «у чому секрет подібного успіху?», власники компанії 
наголошують на якості продукту і звичайно ж досконалому маркетингу компанії Starbucks [3]. 

Те, що Starbucks розвинула бурхливу діяльність саме зараз - аж ніяк не випадковість: головний 
конкурент, McDonald's, активно просуває мережу власних кав'ярень McCafe. Причому, McDonald's розмахнувся 
не на жарт: на телевізійну, радіо та друковану рекламу McCafe, а також на білборди вже пішло понад 100 млн 
доларів. Це наймасштабніша рекламна кампанія McDonald's з 1970-х років. 

У свою чергу, Starbucks про витрати на рекламу нічого не говорить, але дає зрозуміти, що так просто 
своїх завсідників не віддасть. Однак динаміка кавових переваг поки явно розходиться з інтересами компанії. 
Багато споживачів стали економити і відмовилися від свого коханого, але такого дорогого "еспресо" в 
Starbucks. "Зараз всі зусилля конкурентів спрямовані на те, щоб поставити приготування кави на промислову 
основу, знижуючи вартість напою до рівня мінералки: кава є кава, так навіщо ж купувати дорожче, - розповідає 
Террі Девенпорт, маркетинговий директор Starbucks [1]. 

Із придбанням бренду Говардом Шульцем, змінилась місія підприємства. Спочатку місія Starbucks 
звучала наступним чином: "Зробити Starbucks провідним постачальником кращої кави в світі і зберегти 
принципи в процесі розвитку". Після приходу Говарда Шульца мета змінилася на "стати третім місцем" між 
роботою і будинком. На її основі і була сформульована нова місія: "Надихати і живити дух - кожної людини, з 
кожною чашкою кави, кожен день, в будь-якому місці". Starbucks почав фокусуватися на створенні особистого 
зв'язку між клієнтами, баристом та організацією.Продукт Starbucks має бути найвищої якості, щоб виправдати 
свою ціну. Він значно відрізняється за смаком від конкурентів. При цьому найвищий рівень повинен 
підтримуватися кожен раз, щоб люди захотіли повертатися. Бариста бренду обіцяють, що якщо клієнтові не 
сподобається напій, вони його перероблять.Starbucks продає каву мінімум на 25% дорожче, ніж інші бренди. У 
1990 тільки 3% кави в США продавалося по преміум-цінами. Станом на 2016 рік, ціни на каву були у 2-3 рази 
більші, ніж в інших брендів. Це явище Harvard Business Review назвали "Ефект Starbucks".  Пропонуючи 
клієнтам виняткові напої та їжу, бренд може просити за них більше. Чому? Тому що люди готові за це 
платити.Starbucks завжди пам'ятає про свою ідею "третього місця" - закладу, куди люди захочуть прийти, щоб 
відпочити і розслабитися. Тому вони створюють схожу обстановку в кожній кав'ярні.Кожен запис, який 
публікує Starbucks, відповідає єдиному стилю, який відрізняє їх від інших брендів. Ось кілька прикладів [2]. 

Отже, компанія Starbucks, завдяки своїй маркетинговій діяльності досягла успіху на світовому ринку 
кави та зазнала визнання серед мільйонів любителів цього напою. Своєму успіху компанія також завдячує 
якості своєї продукції, що, безумовно, й приваблює споживачів.  

 
1. Starbucks применяет нестандартную рекламную стратегию[Електроннийресурс] Максим Недоступ // 

Режим доступу :http://reklamaster.net/2009/starbucks-primenyaet-nestandartnuyu-reklamnuyu.  
2. Маркетинговая стратегия Starbucks: как создать запоминающийся бренд [Електроннийресурс] Ия 

Пфанштиль // Режим доступу: https://rusability.ru/internet-marketing/marketingovaya-strategiya-starbucks-kak-sozdat-
zapominayushhijsya-brend/ 

3. Starbucks: маркетинговый опит успішного кофе [Електроннийресурс]АлёнаЛукьянченко // Режим доступу: 
https://trademaster.ua/mirovoy_opyit/312044 
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ВПЛИВ ВІЗУАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА 
 

З кожним роком вимоги і потреби споживача зростають і для маркетолога його завдання ускладнюється 
тим, що прихильність покупця на сьогоднішній день традиційними маркетинговими засобами не зацікавиш. 
Тому маркетологи змушені знайти інші інструменти маркетингової діяльності.З розвитком ринкових відносин 
широко ставиться проблема інформаційного забезпечення споживачів про товари. За способом передачі і 
сприйняття, інформація про товар може бути візуальною.В Україні, останнім часом, також стало популярним 
відносно нове поняття для маркетингових комунікацій – візуальний маркетинг. 

Візуальний маркетинг - це з'єднання маркетингових повідомлень із зображеннями, будь то фотографії, 
графіка, інфографіка, відео, логотипи, знаки тощо. Візуальний маркетинг - це створення об'єкта, а не виключно 
текст, центр повідомлення. Тому що люди найкраще реагують на невербальні (без слів) спілкування. Альберт 
Мебрабіан, професор і психолог, зробив вивчення невербального спілкування своєю життєвою роботою. За 
його оцінками, більше 90 відсотків всього спілкування невербальні [1]. 

Інструменти візуального маркетингу: різні звуки, кольори, при впливі яких у споживача виробляється 
асоціація: певна музика або відчуття відразу ж викликають спогади про конкретний бренд. Інформація про 
продукт залишається в довгостроковій пам’яті і використовується при ухваленні рішення про покупку. 
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Вдале колірне оформлення інтер'єру приваблює покупців, створює особливу атмосферу, сприяє комфортному 
проведення часу. З результатами, отриманими в ході психологічних експериментів, вчені зробили висновок, що 
колір певним чином впливає на сприйняття людиною ваги тіла, температури приміщення і віддаленості об'єкта.  

Також встановлено, що врівноважене в колірному відношенні середовище привертає, створює творчу 
атмосферу, заспокоює і покращує спілкування людей між собою. Колір істотно впливає на психоінтелек-
туальний стан людини. Кольори звертаються до почуттів, а не до логіки людини. Знання психологічної 
семантики кольорів допомагає маркетологам вибирати колірне рішення таким чином, щоб воно відповідало 
характеру і настрою споживачів і найбільш ефективно формувало їх емоційне сприйняття товару. 

Добре ілюструють значимість для споживачів візуального сприйняття результати дослідження, 
опубліковані в 1998 р в "China Daily", коли 51% респондентів заявили, що вирішальним критерієм при виборі 
товару був його зовнішній вигляд. 

На підсвідомість людини впливають і звуки. Будь-яке сполучення звуків, у тому числі і кожне слово, 
викликає у людини певні асоціації, що відсилають її до джерела цих звуків і їх значення. Психологи вивели 
певний ряд залежностей: повільна музика призводить до розслаблення - покупці витрачають більше часу на 
вибір товарів, швидка ж змушує швидше ходити по магазину. У магазині, де грає гучна музика, люди 
проводять менше часу, але грошей при цьому витрачають більше. 

Музика також широко використовується у всіх видах рекламної діяльності. У прямій рекламі музика зазвичай 
використовується: в радіо і телевізійних роликах; в заставках; в джингли; в анонсах і музичних кліпах; іноді 
зустрічаються звукові рекламні щити. Зазвичай це величезні екрани з вбудованими акустичними системами [2]. 

Підсумовуючи, можна відзначити, що візуальний маркетинг завдяки засобам впливу може сприяти 
перетворенню споживачів  в потенційних покупців.Візуальний маркетинг набуває все більшого значенняв 
сучасному світі. 

Психологи вважають, що візуальні елементи допомагають потенційним споживачам запам'ятовувати та 
зберігати більше деталей, при цьому привертаючи більше уваги до чогось і наближуючи емоції або спогади 
споживача. Візуали створюють більш потужні кампанії, які збуджують мозок  саоживача і дозволяють йому 
мислити. Вони допомагають йому приєднати щось відчутне до бренду або продукту, а не просто рядок чорного 
і білого тексту, який покупець, швидше за все, забуде [1]. 

 
1. What is Visual Marketing? - Definition & Concepthttps [Electronic resource]: Web-

site:https://study.com/academy/lesson/what-is-visual-marketing-definition-concept.html  
2. Ульяновский А. В. Сенсорный маркетинг [Електронний ресурс] // А.В. Ульяновский. Маркетинговые 

коммуникации: 28 инструментов миллениума. - М.: Єксмо, 2008. - Режим доступу: 
http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/strategy/sensory_marketing.htm 
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«ДРОПШИПІНГ» – АКТУАЛЬНА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКУ 

 
В умовах цифрової економіки та глобалізації ринку спостерігається тенденція до мінімізації витрат на 

складські та операційні процеси підприємств з метою збільшення доходу.Частина бізнесів тяжіє до відсутності 
офісів, магазинів, фізичної торгівельної площі, складів, оскільки основним торгівельним майданчиком дедалі 
частіше стає віртуальна площа в Інтернет-мережі (це може бути вебсайт або офіційні сторінки в соціальних 
мережах). В цих умовах стає актуальною бізнес-модель «дропшипінг».  

Дропшипінг -це вид підприємницької діяльності через Інтернет, який полягає в реалізації товарів 
посередником. Посередник купує товар у постачальника лише після отримання від клієнта оплати за товар. Дохід 
посередника формує різниця між оптовою ціною, яку він платить постачальнику, і роздрібною ціною, по якій продає 
товар клієнту [1]. В дослівному перекладі з англійської «dropshipping» - пряма поставка (див. рис. 1). 

 
Рис. 1. Зміст бізнес-моделі «дропшипінгу» 
Джерело: власна розробка на основі [1] 
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Використовуючи дану модель, є можливість працювати з будь-якої точки земної кулі дистанційно. 
Наприклад, підприємство-посередник знаходиться в Україні; клієнт, який проживає в США, замовив товар на 
сайті посередника; товар знаходиться в Китаї і напряму поставляється до клієнта зі США.  

Для безперебійного та ефективного функціонування даної моделі бізнесу, надзвичайно важливим 
фактором є співпраця з надійними партнерами-постачальниками, які відповідають за якість товару, його 
наявність, оперативність та своєчасність доставки товару до клієнта. Натомість, посереднику, який отримує 
замовлення, необхідно подбати про маркетинг. При такому підході співпраця є вигідною для обох сторін та 
сприяє можливості зосередитися на сильних сторонах підприємств. 

Дуже важливим в даній моделі бізнесу є те, щоб клієнт залишився задоволеним і навіть не здогадувався, що 
товар йому надійшов з іншого підприємства. Тому, при укладанні угод між партнерськими підприємствами, з точки 
зору маркетингу, необхідним пунктом є зобов’язати постачальника упаковувати товар у фірмову упаковку 
підприємства, яке прийняло замовлення. Отримання товару напряму від постачальника без фірмової упаковки або 
інших елементів корпоративного стилю є неефективним, оскільки точка дотику з візуальним рядом, що асоціюється 
з сайтом підприємства-посередника, де було оформлене замовлення, втрачається. У цьому випадку клієнт отримує 
товар «без лиця» або брендований стороною постачальника, що стає не вигідно посереднику. 

Разом з тим, важливим фактом в даній моделі бізнесу є спілкування менеджера, який приймає замовлення, з 
потенційним клієнтом. Тому, вагому увагу необхідно приділяти вибору персоналу на цю вакансію, оскільки менеджер з 
продажу буде створювати безпосередній імідж підприємства своїм вмінням спілкуватися та обізнаністю з продукцією. 
Окрім того, важливо застосувати CRM-систему для комфортної роботи з замовленнями та базами даних про клієнтів. 

В моделі бізнесу «дропшипінг» існують також слабкі сторони, а саме: повернення товару, який з тих чи 
інших причин не підійшов клієнту, рекламації або затримка поставки. Отже, перед тим, як виходити на ринок з 
бізнес-моделлю «дропшипінг», рекомендовано вибрати таку групу товарів, яка не підлягає поверненню, може 
мати мінімум рекламацій та обумовити з постачальником найоптимальніші по часу способи поставки. 

Незважаючи на певні недоліки бізнес-моделі «дропшипінг», вона є перспективною і такою, що дозволяє 
у багатьох випадках кращим чином поєднати потенціал сторін-учасниць економічних процесів. 

 
1. Вікіпедія – вільна енциклопедія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Пряма_поставка 
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Сьогодні інформація є не лише важливим ресурсом та неодмінним елементом ведення бізнесу, але й об’єктом 
корпоративного шпигунства, хакерських атак, неправомірної конкуренції та навіть вчинення злочинів. Саме тому 
європейці готові платити справедливу ціну за надійне збереження та захист своїх персональних даних.  

GDPR ( з англ. General Data Protection Regulation) – це правила, за якими Євросоюз посилив та уніфікував 
захист персональних даних фізичних осіб в ЄС. Метою GDPR є гарантія того, що компанії збиратимуть та 
зберігатимуть персональну інформацію таким чином, щоб забезпечити максимальний захист приватності осіб  [1]. 

Під дію GDPR потрапляє велика кількість компаній в Україні, зокрема підприємства, що поставляють товари 
чи надають послуги фізичним особам в ЄС.  Для того, щоб адаптувати компанію до вимог GDPR бажано провести 
внутрішній аудит персональних даних та здійснити їх каталогізацію за типом, періодом зберігання та ін.  

Основними положеннями Регламенту  щодо правильного збору, збереження та захисту інформації є [2]: 
1) обов’язкове отримання згоди власника на використання його персональних даних, іноді навіть у 

задокументованому вигляді; 
2) усі процеси, які стосуються персональних даних, необхідно зробити прозорими для власника; 
3) за запитом власника протягом місяця надавати в повному обсязі його персональну інформацію, яка 

зберігається в компанії; 
4) видалення всіх персональних даних зі сховищ даних за першою вимогою власника  ("Право бути 

забутим"); 
5) організація документообігу згідно з GDPR щодо використання особистих даних; 
6) організація належного ІТ-захисту персональних даних. При виявленні порушень конфіденційності в 

перші 72 години повідомляти про це власнику. 
Винятками, на які положення Регламенту не поширюються є дії над інформацією у цілях 

правоохоронної діяльності, боротьби зі злочинністю чи тероризмом, цілях національної безпеки.  
За недотримання будь-яких правил GDPR, доведеться сплатити 2-4% загального річного прибутку 

компанії, або 10 млн євро. Принцип, за яким буде здійснюватися притягнення українських компаній до 
відповідальності за невиконання вимог Регламенту, можна охарактеризувати однією назвою – «Принцип 
взаємної відповідальності». Компанія, яка територіально знаходиться в ЄС і доручає обробляти персональні 
дані компанії на території України, повинна розуміти, що у разі порушення вимог Регламенту першою під 
штраф потрапляє саме вона, а тому їй невигідно співпрацювати з ненадійними українськими компаніями, які не 
дотримуються положень Регламенту [3]. 

Штрафи — не головна мета GDPR. Але розмір санкцій змушує компанії серйозно поставитися до захисту 
персональних даних, переглянути процедури обробки, мінімізувати обсяг оброблюваних відомостей. Регламент 
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GDPR діє екстериторіально і не вимагає імплементації в українське законодавство. Однак незабаром 
законотворці узгодять Закон про захист персональних даних із новими європейськими правилами. До цього 
зобов’язує нас Угода про асоціацію з ЄС. 

 
1. Чи готові ви до GDPR? Поради маркетологам. Kimgarst. 11.06.2018 р. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://bit.ly/2P7PMw0.  
2. Козак А. Захист персональних даних в ЄС: що потрібно знати українським компаніям. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://bit.ly/2NnP4sP.  
3. Коноваленко Д. Персональні дані: захист по-європейськи. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://bit.ly/2xVIogw. 
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АРОМАМАРКЕТИНГ – СУЧАСНА СКЛАДОВА МАРКЕТИНГУ 

 
Від початку історії економіки, неодноразово поставало питання як збільшити попит на товари та послуги. Це 

питання є актуальним і в наш час. На початку 60-х років в США з’явилось таке поняття як маркетинг, який приніс у 
світ економіки, у світ торгівлі, зокрема, багато творчих ідей щодо того, як збільшити попит на продукцію, 
збільшивши кількість споживачів на певний товар чи послугу. Тобто, маркетологи активно ведуть свою діяльність 
починаючи з середини XIX ст. і ввели в сферу маркетингу багато речей, які допомогли зрозуміти стан споживача як 
покупця, і сьогодні думають як заманити покупця до свого прилавку. Використовуючи різні методи впливу на 
споживача, у кінці XX ст. з’явилось таке поняття як «аромамаркетинг», застосування якого дало можливість фірмам 
збільшити прибуток, а покупцям отримати ще й неабияке задоволення.  

Можна заплющити очі та не побачити рекламних афіш і логотипів, можна затулити вуха і не почути 
рекламних оголошень, але неможливо не дихати та не відчувати ароматів, що оточують нас з усіх боків. Тому, все 
це, звичайно, потрібно враховувати і використовувати у маркетинговій сфері, адже реклама банерів, брошур, ТВ-
медіа, і т.п. надокучила майже кожному з нас. 

У наш час компанії будь-яких галузей та масштабів починають використовувати у своїй діяльності 
аромамаркетинг. Це пояснюють тим, що запахова інформація запам’ятовується на триваліший термін порівняно 
з інформацією про звуки та зображення. Якщо в рекламній кампанії якого-небудь товару застосовувався певний 
аромат, то, зустрівшись з цим ароматом через деякий час, людина згадає саме про товар, який супроводжувався 
цим запахом. Відбувається це через те, що в людей відсутнє абстрактне уявлення про запахи. У понятті «смак» 
розрізняють солодке, гірке, солоне, гостре, кисле тощо, сприйняття ж запахів є лише предметним. Працюючи 
над створенням правильного запаху, компанії додають значно більше емоцій до свого бренду, а, як відомо, 
рішення про купівлю товару найчастіше приймається на емоційному рівні [1]. 

На даний момент, аромамаркетинг є одним з невід’ємних інструментів у маркетинговому мистецтві. 
Справді, зайшовши в супермаркет де стоїть запах несвіжих овочів та фруктів, ми не побачимо жодного 
покупця, натомість запах свіжоспечених хлібобулочних виробів заманить до себе велику кількість споживачів. 
Зауважмо, що продукти потребують супроводу свіжих запахів, наприклад, огірка чи селери. А також доведено, 
що аромат свіжого базиліку збільшує обсяг продажів у два, а той три рази. 

Метою ароматизації повітря в приміщеннях є:  
- залучення клієнтів та їхнє втримання в торговельному залі магазину, за столом ресторану й т.д. 

(збільшення продажів); 
 - залучення клієнтів до виставкових стендів і промоакцій; 
 - спонукання до здійснення покупок і збільшення обсягів продажів; 
 - створення розслаблюючої обстановки для клієнтів; 
 - гармонізація відносин у трудовому колективі (очисник повітря, легка ароматизація офісу); 
 - збільшення продуктивності праці й просто нейтралізація неприємних запахів (освіжувач повітря) [2]. 
Отже, комерційним організаціям, різного типу закладам, торговим комплексам, які прагнуть бути 

конкурентоспроможними на ринках товарів і послуг та привернути до себе увагу більшої кількості споживачів, 
потрібно розвиватися у сфері аромамаркетингу. Усі запахи тісно пов’язані з емоціями, оскільки система, яка за 
них відповідає, розташована поряд із нюховим мозком. Вони найшвидше пробуджують емоційну пам’ять, яка 
вважається найтривалішою. Тому застосування аромамаркетингу вважають досить дієвим способом 
привернення уваги споживачів та створення комфортної обстановки. Проте варто пам’ятати, що підбір 
правильного запаху – це досить складне завдання, яке порівнюють із мистецтвом, до якого треба ставитися 
дуже відповідально, тому що неприємний аромат може навпаки стати антирекламою. 

 
1. Аромамаркетинг як стимул реакції покупців. – [Електронний ресурс]. Режим доступу – http://irbis-

nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DO
WNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vdumov_2016_24_10(1)__10.pdf.  

2. Інноваційні методи впливу на споживачів: аромамаркетинг. – [Електронний ресурс]. Режим доступу – 
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_3_2_97_101.pdf 
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ОСНОВНІ ВИДИ РЕКЛАМИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Мета рекламної діяльності визначається загальною стратегією маркетингу і комунікації, взятих на 
озброєння підприємством у ринковому середовищі. Реклама у сфері збуту направлена, як правило, на 
переконання, повідомлення про суб'єкта рекламування. Реклама у сфері комунікації виконує інформативну і 
пригадувальну функцію. Залежно від об'єктів рекламування розрізняють рекламу продуктів (послуг, ідей) та 
рекламу організацій. Кожна із цих видів реклами переслідує свої цілі [2]. 

Види реклами: 
Інформативна - формує образ (стиль) фірми виробника,постачальника. Повідомляє покупців про товари, 

їх види, призначення, якість, рівень цін, принципи дії. Особливо важлива на стадії впровадження для 
формування первісного попиту. 

Переконуюча - заохочує покупця віддати переваги саме цьому товару. Змінює сприйняття споживачем 
сприйняття товару. Переконує у здійснені покупки. 

Пригадуюча - нагадує про товар, місце і умови продажу. Підтверджує імідж фірми. Особливо важлива на 
стадії насичення і зрілості [1]. 

Засоби реклами: 
Телебачення-глядачі постійні, випадкові. Поєднання зображення, звуку,руху, кольорів. Чуттєвий вплив, 

високий рівень сприйняття. Висока абсолютна вартість,низька селективність аудиторії, швидкоплинність, 
перевантаженість рекламою, відсутність індивідуального підходу до глядача 

Радіо- слухачі постійні, випадкові. Масовість використання, висока географічна і демографічна 
селективність, низька вартість. Швидкоплинність рекламного контакту, звучання часто сприймається як 
музичний фон, відсутність інших сенсорних відчуттів. 

Зовнішння реклама - випадкові глядачі, місцеві жителі, приїжджі громадяни, туристи. Гнучкість, висока 
частота повторних контактів, невисока вартість, низький рівень конкуренції, конкретність. Відсутність 
селективності аудиторії, обмеження творчого і художнього характеру, низька якість через зовнішній вплив 

Комп'ютеризована реклама- стабільні клієнти,зростаюча чисельність користувачів комп'ютерів. Висока 
професійність, відносна стабільність контактерів, висока точність, частота виходу залежно від вимоги, невисока 
вартість. Повільно зростаюча чисельність контактерів, висока професійна підготовка і витрати з нею пов'язані, 
відносно вузьке коло споживачів реклами [1]. 

Отже аналізуючи види реклами можна сказати що в даний час найефективніша реклама є 
комп’ютеризована, тому що цей вид реклами найдешевший серед всіх вище перерахованих, чисельність 
глядачів зростає, а перегляди телереклами падають [3]. 

 
1. Основні види реклами та їх характеристика - Маркетинг [електронний ресурс] Режим доступу - 

https://pidruchniki.com/1238060450037/marketing/osnovni_vidi_reklami_harakteristika.  
2. Види та функції реклами - Кафедра менеджменту[електронний ресурс] Режим доступу: 

http://kerivnyk.info/osnovy-reklamnoi-diyalnosti1-2.  
3. [Електронний ресурс ] Режим доступу : https://www.leader-web.ru/blog/marketing/sravnenie_reklami/ 
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ВАЖЛИВІСТЬ SMM В СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ 
 

На зламі 20-21 століть людство знайомиться з першими соціальними мережами, що супроводжується 
виникненням SMM (англ. socialmediamarketing). Це комплекс заходів з кардинально новими поглядами у сфері 
просування компаній та вирішення інших бізнес-завдань [1]. Головною метою SMM просування є підвищення 
впізнаваності бренду, зростання зацікавленості продуктом, постійна комунікація з потенційними та існуючими 
клієнтами. Завдяки соціальним мережам, авдиторія може відчути себе причетною до бренду. Така робота зі 
споживачами допомагає покращувати сервіс та підвищувати коефіцієнт лояльності серед клієнтів.Крім цього, SMM 
має ряд переваг перед звичайним маркетингом, так як просування в соціальних мережах дозволяє точково впливати 
на цільову авдиторію, вибирати майданчики, де ця авдиторія більшою мірою представлена, і найбільш відповідні 
способи комунікації з нею, при цьому в найменшій мірі зачіпаючи незацікавлених в цій рекламі осіб [2]. 

Сьогоденні реалії такі, що компаніям все важче впливати на сучасного споживача, залучати нових 
споживачів та просувати власну продукцію. В такій ситуації SMM виступає так званою паличкою-
виручалочкою, оскільки з кожним роком кількість інтернет-користувачів зростає в геометричній прогресії. Так, 
за даними міжнародного агентства "WeAreSocial", впродовж останніх 12-ти місяців кількість користувачів 
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Інтернету в усьому світі зросла на 7% і досягла позначки в 4,022 млрд.осіб, що становить 53% населення Землі. 
При цьому майже 3,2 млрд. активних користувачів Інтернету використовують соціальні мережі для зв'язку 
один з одним, споживання контенту, взаємодії з брендами та інших дій. Автори звіту також прийшли до 
висновку, що зростання Інтернету стимулює зростання інтернет-торгівлі. Так в 2017 р. 1,77 млрд. людей 
здійснили інтернет-покупки та витратили на це 1,474 трлн. доларів, що на 17% більше, ніж у 2016-му р. 
[3].Також за останні 3 роки звіт InternetTrends фіксував постійне зростання сегменту ecommerce. У США в  
2013 р. цей показник становив 14%, а в 2016 - 15%. Мері Мікер прогнозує, що в Сполучених Штатах закриється 
майже 1700 магазинів роздрібної торгівлі, що буде найбільшим показником за останні 20 років [4]. 

Яскравим прикладом SMM є просування бренду Evian, який в 2009 р. приніс в соціальну 
відеомережуYoutube танцюючих немовлят. Акція була визнаною найуспішнішою маркетинговою рекламною 
подією року та познайомила 60 мільйонів потенційних покупців з брендом [5]. 

Також неможливо не згадати про оптимізацію пошуковика Bing. Microsoft просував свій пошуковик 
старим, але ефективним способом – купуючи фанатів в мережі Facebook за особливі віртуальні гроші – валюту 
ігри Farmvill. Всього за один день кількість друзів пошукової системи Bing в соціальній мережі Facebook 
зросла на 360% і склала 425 тис. користувачів. За оцінками фахівців, не всяка маркетингова акція, що 
проводиться традиційними засобами – пресою, радіо і телебаченням – виявляється настільки ефективною [5]. 

Таким чином, у контексті вищезазначеного ми бачимо, що з кожним роком SMM набирає все більше 
обертів. Тому можнавідзначити, що успішний бізнес 21 століття - це бізнес з використанням SMM. 

 
1. Drell Lauren. How Social Media Is Changing Paid, Earned & Owned Media. / Drell Lauren [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://mashable.com/2011/06/23/paid-earned-owned-media/#vDZu3F.qgSqI.  
2. Навіщо потрібен SMM та з чого варто починати? / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://uamodna.com/ articles/navischo-potriben-smm-ta-z-chogo-varto-pochynaty.  
3. Число інтернет користувачів у світі перевалило за позначку в 4 мільярди / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://i-ua.tv/index.php?newsid=12679.  
4. Internet Trends-2017: приріст інтернет-користувачів та смартфонів знову сповільнився / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:https://ms.detector.media/web/online_media/internet_trends2017_pririst_internetkoristuvachiv_ 
ta_smartfoniv_znovu_spovilnivsya.  

5 Офіційний сайт компанії «iGroup» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://igroup.com.ua/about. 
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ІМІДЖБІЛДІНГ ЯК ЗАСІБ МОТИВАЦІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Головним призначенням будь-якого підприємства є задоволення потреб соціальних груп (стейкхолдерів), 
до яких належать власники, персонал, клієнтура,  постачальники, держава, громадськість тощо. 

Важливим  інструментом взаємодії між  підприємством і його стейкхолдерами є імідж. Відомо, що імідж – це 
спеціально проектований, заснований на особливостях діяльності, закономірностях, властивостях, перевагах, якостях 
та характеристиках образ певного об’єкту, який цілеспрямовано вводиться (закріплюється, вкорінюється) в 
свідомість цільових аудиторій за допомогою комплексу маркетингових комунікацій. 

Іміджбілдінг, як процес формування іміджу підприємства, останнім часом став одним з основних 
способів створення позитивної думки про підприємство. Він є основою для досягнення цілей підприємства.  

Формування образу,  “обличчя” організації – справа не тільки фахівців (маркетологів, рекламістів). Імідж 
організації формується не тільки спрямованими акціями і заходами. Якість вироблених товарів і робіт (послуг), 
які продаються, відношення персоналу до свого роботодавця, клієнтури і власної діяльності важливе для іміджу 
не менш ніж реклама і презентації. Такий підхід є новим для вітчизняної практики.  

Фахівці виділяють зовнішній і внутрішній імідж. Зовнішній імідж - це ретельний аналіз усього, що 
упадає в око суспільству і конкретному покупцеві,  сприйняття підприємства суспільством, засобами масової 
інформації, споживачами. Він формується за допомогою таких елементів: якість продукту; реклама; суспільна 
діяльність; зв'язки з засобами масової інформації; зв'язки з інвесторами; відношення персоналу до роботи і його 
зовнішній вигляд, також паблік рілейшнз - висвітлення громадської діяльності компанії, спонсорські акції, 
контакти із засобами масової інформації та забезпечення їх матеріалами для висвітлення позитивного іміджу 
підприємства. 

Внутрішній імідж підприємства створює відносини персоналу і керівництва, їх атмосферу. Формуванню 
внутрішнього іміджу сприяють такі програми, як підвищення кваліфікації, спеціалізоване навчання персоналу, 
програми заохочення співробітників.  

Взаємозв'язок зовнішнього і внутрішнього іміджу підприємства є також дуже важливим. Це — 
сприйняття суспільством підприємства можна суттєво поліпшити, налагодивши роботу з персоналом, 
спрямовану на підвищення рівня обслуговування клієнтів  
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Таким чином, формування сприятливого іміджу підприємства – це запорука його ефективної, 
прибуткової діяльності, що надає можливість реалізації поставлених цілей господарюючого суб’єкта. 

Останні проведені дослідження показують, що 96% керівників підприємств впевнені в необхідності 
створення та підтримки позитивного іміджу для успішного розвитку на ринку, 77% стверджують, що 
позитивний імідж сприяє росту продажів, а 61% вважають, що імідж підприємства суттєво впливає на 
залучення та підбір нового кваліфікованого персоналу. [1] 

Найкраще цей процес можна побачити на прикладі дослідженого нами  магазину одягу «Крісті». На  
початку своєї діяльності (2000 рік) вони створили свій фірмовий стиль, а саме логотип, фірмовий одяг для 
персоналу, вивіску. Також продумали товарний знак, що допомагає індифікувати саме їхню продукцію. 
Проведене дослідження іміджбілдінгової діяльності магазину «Крісті» показало, що вони відповідають 
головним складовим іміджу: відповідальності, швидкості, результативності. Певну частину свого бюджету 
(20%)  використовують на засоби маркетингу, а саме реклама на телебаченні(телеканал ТРК Львів з 2005 року), 
буклети. Відправляють свій персонал на курси підвищення кваліфікації, щоб покупці були повністю задоволені 
обслуговуванням. Також підприємство проводить PR-заходи презентації одягу , спонсорські заходи. Джерела 
формування іміджу нескінченно різноманітні.  

Тож імідж є важливим для усіх підприємств адже саме імідж просуває його вперед. Підвищує престиж 
фірми, полегшує введення на ринок нових товарів (послуг) і підвищує конкурентноздатності фірми. 
 

1. Заруба В. Я., Парфентенко І. А. Формування іміджу підприємства у системі управління 
мотиваційними умовами його діяльності /Стратегія маркетингу.- 2006.- № 2.- С. 25 - 29.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ В УКРАЇНІ 
 

Медицина рухається вперед, разом з нею і розробка нових лікарських засобів. У XXI ст. важко уявити 
життя без них, тому було проведенеон-лайн опитування споживачів стосовно використання ними лікарських 
засобів(ЛЗ).Початковим питанням у анкеті було наступне: «чи користуєтесь ви лікарськими засобами?». Воно 
дало змогу відкинути відповіді  респондентів, які не використовують їх, а, відповідно, не можуть дати точну 
оцінку щодо їх споживання. У результаті для подальшого аналізу було прийнято 95,6% анкет. Структура 
опитаних наступна - 71,3% жінок, 28,7% чоловіків; 39,1% віком 15-18 років, 28,7% віком 19-35 років, 21,8% 
віком 36-45 років, 10,3% віком 45-60 років. Соціальний статус респондентів наступний: 48,3% студентів, 35,6% 
найманих працівників, 5,7% учнів, 5,6% підприємців, 4,6% безробітних. 

Переважна більшість опитаних вживає ліки декілька разів на місяць (32,2%), друга за величиною група 
людей (31%) вживає їх декілька разів на рік. На третьому місці є група людей, які вживають ліки щодня 
(21,8%). Люди звикли бути в чомусь впевнені і не змінювати один препарат на інший. Коли люди рідше 
використовують ЛЗ, то їх вибір є більш еластичним, відповідно різні препарати можуть конкурувати між собою 
не лише в ефективності, а й у зовнішній привабливості (упаковці, рекламі тощо). Опитані використовують ЛЗ 
переважно «при захворюванні» (72,4%). Відповідно вони очікують на якісний та діючий препарат, що 
допоможе подолати хворобу. Це робить особливо актуальним проблему контролю якості лікарських засобів та 
їх захисту від підробок.  

Результати аналізу зібраної первинної маркетингової інформації свідчать, що частота вживання ЛЗ 
змінюється залежно від сезону(це зазначили 66,7% респондентів). Вищеподане зумовлене тим, що в весняний 
та літній період збільшується кількість хворих на алергію, а восени та зимою, збільшується кількість хворих на 
застуду та грип. 

Більшість лікарських засобів опитані купують за порадою лікаря(71,3% респондентів), 42,5%  - друзів чи 
родичів, 37,9% - провізора в аптеці. Це свідчить про те, що більшість людей довіряє медичним працівникам та 
фармацевтам,  або ж іншим особам, які на власному досвіді перевірили певні препарати. Звідси випливає, що 
продукт повинен бути ефективним, загальнодоступним, якісним і зберігати усі ці показники, для подальшого 
завоювання прихильності споживачів.  

70,1% респондентів вважають, що якість товару є основною при формуванні ціни на товар, проте не 
завжди це є головним чинником. 44,8% опитаних зазначили, що якщо у них є вибір між дорогим ЛЗ та 
дешевшим аналогом, то вони оберуть дешевший Це свідчить про те, що в Україні при закупівлі лікарських 
засобів споживачами ціна відіграє для них важливу роль.  

Одне з відкритих питань звучало так: «Якщо у Вас є вибір між вітчизняним ЛЗ та імпортним, якому Ви 
надасте перевагу? Чому?».44,1% респондентів надають перевагу імпортному ЛЗ, 23,5% респондентів надають 
перевагу вітчизняним ЛЗ. Серед варіантів обґрунтуваньреспондентів проте, чому вони обирають саме 
імпортний препарат, були відповіді: «якісніший», «надійніший», «вітчизняні часто бувають підробкою». Серед 
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варіантів обґрунтувань респондентів про те, чому вони обирають вітчизняний препарат були: «якщо провізор 
скаже, що між ними немає різниці», «ці ліки часто такої ж якості, але дешевші», «вони за звичай не є гіршими, 
але менш розрекламованими». Також респонденти дали такі відповіді: «залежить від ЛЗ», «країна виробник не 
має для мене значення», «надам перевагу тому ЛЗ , який більше купують», «залежить від ситуації». 

При купівлі ЛЗ для споживачів важливою є відома товарна марка. Це відзначили 52,9% опитаних, а 
28,7% обрали варіант «важко визначитись» з важливістю цього фактору при закупівлі ЛЗ. Це свідчить про те, 
що відома назва препарату може бути головною у виборі споживача, тому виробники ЛЗ повинні їх активно 
просувати на ринку. Звідси випливає, що досвід інших людей, якість та реклама можуть вплинути на вибір 
споживачів. Проте 78, 2% опитаних при купівлі ЛЗ не звертають увагу на привабливість його упаковки, їх 
цікавить сам препарат.  

На підставі зібраної та проаналізованої первинної маркетингової інформації можна зробити такі 
висновки: 

- якість – одна з головних причин у виборі ЛЗ; 
- досвід інших осіб впливає на вибір та довіру до ЛЗ; 
- дешевший препарат матиме більший попит ніж його аналоги; 
- упаковка не відіграє важливої ролі у виборі препарату, головне – сам продукт. 
Вищеподані висновки виробники ЛЗ можуть враховувати при визначенні напрямів вдосконалення своєї 

маркетингової діяльності.  
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ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ВІДНОСИН НА РИНКУ B2B 
 

Сучасний світ не стоїть на місці і все розвивається швидкими темпами. Люди дедалі частіше хочуть ту 
унікальну продукцію саме тут і зараз. Над цим працюють тисячі спеціалістів, які намагаються знайти вдале 
рішення. А що вже говорити про ринок B2B, де відносини з клієнтами мають настільки вагоме значення, що від 
певних слів, від певних дій залежать відносини з покупцями, а то і майбутнє цілої компанії. 

Багато різних маркетологів, сучасних компаній, які знаходяться на ринку B2B, мають перед собою чітко 
поставлену мету втримати клієнта і зробити його «клієнтом на все життя» оскільки менеджери з продажу, не завжди 
коректно можуть надати консультацію, чи не завжди вчасно надати комерційну пропозицію та інше. Тому виникає 
питання, як зберегти клієнта і зробити  його постійним і задоволеним, що передбачає наявність таких елементів: 

1) слід звернули увагу на те, з ким клієнти найбільше спілкуються, тобто на менеджерів з продажу, - саме 
від них залежить доля співпраці компанії, тому потрібно запровадити навчання менеджерів: навчити їх 
правильно спілкуватися з клієнтом, проводити тренінги по вдосконаленню знань про застосування продукції, 
тренінги по спілкуванню, оскільки правильне спілкування і чітко поставлена вимова справляють позитивне 
враження. Надання партнерам якісної професійної консультації, не нав’язувати, а радити і головне цінувати і 
піклуватися про клієнта - ось, що є одним із головних пріоритетів будь якої сильної компанії. 

2) безпосереднє спілкування директора компанії з партнерами, оскільки це є дуже важливо, клієнт має 
розуміти, що про нього дбає не тільки менеджер, а й керівництво. Перш за все це звичайні телефонні дзвінки, 
запитати чи всім задоволений, як просувається бізнес та чим могли б допомогти їм в тій чи іншій ситуації. 
Наступне - це подарунки на свята, не мається на меті підкупити, просто зробити клієнтам щось хороше, 
оскільки всі люблять подарунки і не так приємно їх отримувати як комусь дарувати. Подарунки треба робити 
також не тільки до великих свят, можна робити в будь-який інший день - це буде ще більш приємніше.  

3) налагодження неформальних зв’язків з партнерами. Тобто це прості зустрічі у кафе чи ресторані, де 
можна спокійно обговорити не обов’язково роботу, а про прості життєві проблеми чи ситуації. Також можна 
запровадити спільний відпочинок - це може бути риболовля чи полювання або ж заняття певним видом спорту.  

Наступне, що варто зробити все щоб полегшити співпрацю з клієнтом це доробляти і оновлювати сайт, 
щоб був зручний, легкий у використанні, написати опис до кожного товару та креслень, збільшити способи 
доставки, відзняти свої відеоогляди товарів, періодично писати різні цікаві статті про продукцію та її 
застосування, активно  вести сторінки у соціальних мережах,  намагатись підібрати цікавий і повчальний 
контент для клієнтів та інше. Також періодично проводити опитування і враховувати всі зауваження та 
побажання клієнтів. 

Отже, всі ці елементи в сукупності і показують застосування концепції маркетингу відносин на ринку 
B2B. Дана концепція зробить відносини більш довговічними і міцними. Вони не будуть шукати дешевшої ціни 
у конкурентів, вони будуть знати, що звернувшись саме в цю компанію вони завжди знайдуть відповіді на свої 
запитання. Можливо на деякі позиції ціни можуть бути і вищі, але вони знають, що товар прийде такий як треба 
і в кращому вигляді, всі документи будуть оформлені правильно і спілкування з кваліфікованими менеджерами 
принесе їм тільки задоволення. Це дозволить зробити «клієнтів на все життя» і твердо стояти на ринку B2B. 

 
1. Мороз Л.А.Маркетинг відносин: проблеми понятійного апарату / Л.А. Мороз, Ю.М. Князик  // Режим 

доступу http://vlp.com.ua/files/17_31.pdf. 
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НОРМАТИВНО – ПРАВОВА БАЗА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

В умовах турбулентного ринку дотримання нормативно – правової бази маркетингової діяльності (на 
далі НПБ МД ) є запорукою належного функціонування підприємства на ринку. НПБ МД – це певні закони, які 
характерні для створення підприємства, для їхньої діяльності, правильне оформлення підприємців, виго-
товлення продукції, створення якісної реклами [1].  

Створення реклами – це один з найважливіших етапів функціонування підприємства. В Україні рекламна діяль-
ність контролюється законом України «Про рекламу», який забороняє популяризувати суспільству продукцію, яка є 
шкідливою для їхнього здоров’я, зокрема, алкогольні напої, тютюнові вироби [3]. При виявленні незаконної реклами 
можна застосувати адміністративні штрафи. Штраф є недієвим, оскільки його не так легко і швидко можна застосувати. 
Потрібно отримати підпис від власника незаконної реклами, потім він повинен прийти на засідання, де мають прийняти 
рішення щодо накладання цього штрафу. До прикладу КП «Київреклама» у 2016р. відкрила на сайті підприємства 
адресну базу рекламних засобів, де кожен бажаючий може перевірити законність носія та зрозуміти, чи дотримується 
діючої НПБ МД [5].  

У світі існують компанії, які не дотримуються НПБ МД. Однією із них є компанія Pepsi, яка на початку своє 
діяльності використала хитрий маркетинговий хід, який полягав у тому, що у 1959 р. на американській виставці, що 
проходила у Москві, перший секретар ЦК КПРС Н. Хрущов спробував напій. Фото Хрущова зі стаканчиком Pepsi роз-
летілися по всіх сторінках газет та рекламних журналів. Компанія, скориставшись приїздом Хрущова, прорекламувала 
свій напій на весь світ. На даний час компанія демонструє позитивну динаміку розвитку і дотримується НПБ МД [2].  

У США активно використовують тролінг ( вид взаємодії в онлайн-дискусіях на віртуальних 
комунікативних ресурсах), такі компанії як McDonald’s та Burger King, які зацікавлюють відвідувачів товарами 
– новинками та швидким приготуванням їжі. Після появи на ринку Burger King почав «тролити» McDonald’s.. У 
відповідь на «тролінги» від Burger King, компанія McDonald’s випустила рекламний ролик, у якому головним 
героєм став хлопчик. Хулігани постійно забирали у нього їжу, куплену у McDonald’s, але одного разу хлопчик 
здогадався заховати її у пакет Burger King, і хулігани залишили його у спокої [4]. 

Прикладом використання реклами, яку можна зустріти і в українських компаніях, є порівняльна реклама, 
коли відбувається міні – змагання між підприємствами, але в межах дотримання НПБ МД. Наприклад, компанія 
«Автоберег», дилер «Hyundai», організувала акцію з хештегом: «Лівий берег крутіший, тут немає Майдану, зате 
Бориспіль ближче». Їхні конкуренти, компанія «АвтоАльянс», дилер «Nissan», відповіла так: «Динамо грає на 
правому, правий берег крутіше». Та крапку у цій дискусії поставив третій учасник, корпорація «Богдан», що 
просуває на українському ринку автомобілі «Subaru». «Неважливо який берег, якщо ти на «Subaru» – написали 
маркетологи корпорації «Богдан», підкріпивши борд хештегом «Дівчатка не сваріться!!!» [4].  

Отже, потрібно відзначити високу майстерність професіоналів, зокрема, юристів, які стоять за 
створенням добросовісної реклами і слідкують за дотриманням НПБ МД на підприємстві. Адже НПБ МД 
дозволяє розвивати бізнес та контролює правильне дотримання вимог на підприємстві. 

 
1. Нормативно – правова база підприємства. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://joiner.org.ua/2rozrjad/2009-07-08-13-18-41/2009-07-20-11-03-34.html .(Дата звернення:2015р.)  
2. Цікаві маркетингові фішки, завдяки яким добилися успіху деякі відомі компанії. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://vikna.if.ua/news/category/5149/2016/12/30/65754/view . (Дата звернення: 30.12. 2016р.).  
3. Зміни у законодавстві України у сфері реклами. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://minjust.gov.ua/m/str_2572 (11.07.2003р.).  
4. Порівняльна реклама та рекламний тролінг: на межі дозволеного. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/porivnyalna-reklama-ta-reklamniy-troling-na-mezhi-
dozvolenogo.html (Дата звернення: 02. 04.2018р.).  

5. Реклама поза законом. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://beztabu.net/reklama-poza-
zakonom-yak-u-stolici-polyuyut-za-viviskami_n6289 (19.09 2016р.) 

 
 

Мазур І.Р. 
студ. групи ОП-21 

Науковий керівник – к.е.н.,доцент каф.МЛ Бочко О.Ю. 
 

НАЦІЛЕНІСТЬ МАРКЕТИНГУ НА ПОКОЛІННЯ Z 
 

Поява покоління Z збігається із великими змінами в суспільстві, а саме технологічним бумом – появою 
смартфонів, швидкісного Інтернету, доступу до будь-якої інформації в будь-який часто. Відповідно реклама у 
своєму стандартному вигляді перестала працювати.  

Особливості покоління Z та їх використання у маркетингу: 
1. У покоління Z погана концентрація уваги [1]. Це означає, що ваше повідомлення до них як потен-

ційних покупців повинне бути чітким та лаконічним.  
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2. Покоління Z переймається соціальними проблемами. Саме тому підприємствам потрібно бути 
небайдужими до екологічних, соціальних та інших проблем, щоб встановити зв'язок із даною демографічною 
групою. Найкращим прикладом є компанія TOMSshoes, оскільки маркетингові заходи фірми не обмежуються 
показами мод. Продукція TOMSshoes виготовляється відповідно до всіх екологічних стандартів, в тому числі 
дотримуючись веганських обмежень щодо матеріалів, з яких шиється взуття [2]. При покупці пари взуття 
компанії TOMSshoes, таку ж пару отримує бідна людина, яка цього потребує.  

3. Покоління Z – покоління допитливих. Зети не вірять рекламі, тому просте розхвалювання компанії не 
спрацює. Компанії можуть використати цю особливість у своїх цілях, створюючи архів контенту, який зети 
можуть використовувати у своїх дослідженнях, а саме створити кілька інформативних коротких відео, слайд-
шоу, інфографіку тощо, щоб допомогти молодій аудиторії  дізнатись більше про ваш товар чи послугу. 

4. Покоління Z використовує мобільні телефони. Зети можуть використовувати 5 різних екранів 
паралельно. Саме тому контент повинен бути зручним у використанні на всіх гаджетах.  

5. Покоління Z цінує власну свободу. Мова йде, як мінімум, про свободу вибору. Прикладами є 
американська корпорація SchwarzInc. та шотландська фірма Lucymoose Studio, які пропонують юним клієнтам 
самостійно придумувати дизайн іграшок. Окрім того зараз випускаються футболки, які дитина має можливість 
самостійно розмалювати.  

Зети дуже чутливі до будь-яких проявів маркетингу і брендам необхідно осягнути цю істину. Необхідна 
нова координата – інтеграція. Бренд у своїй маркетинговій стратегії  повинен шукати шляхи інтеграції  у життя 
покупця і його соціуму. У компанії є 8 секунд, щоб зацікавити молодого споживача, адже саме стільки часу 
можуть тримати фокус на новій інформації зети.  

Іншим видом маркетингу для покоління Z є Stealth-маркетинг. Stealth-маркетинг – це зворотна сторона 
традиційного маркетингу. Вона проявляється у прихованій, неявній доставці рекламного повідомлення.  

Продакт-плейсмент – розміщення товару у фільмах, телешоу, компютерних іграх, літературі тощо. Досі 
тривають суперечки про те, хто саме, коли і чи навмисне використовував цей прийом. Для прикладу, 
вважається, що у мультфільмі «Моряк Папай» рекламували консервований шпинат, однак ніхто при його 
перегляді про це не задумується. Досить часто в американських фільмах зустрічається реклама автомобілів, а в 
корейських серіалах – телефонів вітчизняного виробництва.  

Найкращою платформою для просування брендів у віртуальному світі, якщо мова йде про продажі – це 
інтернет-магазини.  При просуванні в інтернет-магазинах на особливу увагу заслуговують Stealth-методи. 
Відвідувач сайту бачить персональні рекомендації для нього посеред товарів, в яких він справді зацікавлений. 
На першому місці – конкретний товар певного бренду. Споживач заходить на сторінку товару, вивчає його, 
робить покупку, залишаючись повністю впевненим, що він усе зробив сам, без впливу будь-кого іншого, що 
точно сподобається представникам покоління Z з їх прагненням свободи. Використовуючи правильну 
маркетингову політику можна створити зв'язок із поколінням Z та перетворити зетів у реальних клієнтів своєї 
компанії. 

 
1. Як вчителям порозумітися із «цифровим» поколінням дітей [Електронний ресурс] 2017. Режим 

доступу до ресурсу https://osvitoria.media/opinions/yak-vchytelyam-porozumitysya-z-tsyfrovym-pokolinnyam-ditej-
porady-psyhologa/.  

2. Toms Shoes [Електронний ресурс] 2018. Режим доступу до ресурсу https://ru.wikipedia.org/wiki/Toms_Shoes 
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ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ ОБРАЗУ МІСТА 
 

Вуличне освітлення в «житті» міста відіграє декілька ролей. Вуличне освітлення визначає індивідуальність 
міста чи району. Освітлення будівель дозволяє створити ієрархію пам'ятників і підкреслити їх особливості. Воно по-
справжньому допомагає зрозуміти і "прочитати" місто вночі. Вуличне освітлення також прямо пов'язане з 
орієнтуванням. Освітлення доріг допомагає пішоходам отримати відповідну інформацію і орієнтири. Орієнтування 
по ілюмінації та освітлення схоже на навігацію по зірках - завжди допоможуть знайти шлях вночі і будуть вести в 
бажаному напрямку! Але основним призначенням вуличного освітлення залишається безпека людей. 
Наприклад, Відень є одним з найбезпечніших міст у Європі; рівень злочинності в цьому місті значно нижче, ніж у 
багатьох інших схожих містах. Нічне освітлення повинно заспокоювати всіх жителів міста: людей похилого віку, 
дітей, людей з обмеженими можливостями. 

Проектування вуличного освітлення передбачає: 
по-перше, дослідження топографічних умов міста: районів, доріг, будівель, парків та скверів. Всі ці 

об'єкти підпорядковуються певній ієрархії в денний час доби, і вона повинна бути адекватно передана вночі, 
для забезпечення умовмаксимальної безпеки та комфорту; 

по-друге, встановлення чіткої структури нічного образу міста і передача її за допомогою відповідного 
освітлення. У місцях, призначених для руху пішоходів, необхідно використовувати джерела з теплим білим світлом, 
так як в подібних зонах важливо розпізнавати учасників руху. З іншого боку, для освітлення дороги краще всього 
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використовувати жовті натрієві лампи високого тиску. Для підсвічування пам'яток і будівель було б логічно 
використовувати біле світло, але його рівень повинен змінюватися в залежності від "престижу" будівлі. 

по-третє, врахування нових видів продукції та нових технологій.Появу світлодіодних технологій не 
можна вважати раптовою, над розробкою цих технологій працювали і продовжують їх удосконалення провідні 
наукові центри США, Європи, Японії та інших країн. На самому початку створення світлодіоди могли 
виконувати лише індикативні функції, зараз стало можливим їх використання в якості освітлювальних 
приладів. Світлодіодне освітлення вулиць стає все більш поширеним та пріоритетним, позаяк вирішує не лише 
дизайнерські питання, але й питання енергозбереження та проблеми екології. На основі [2-4] можна виділити 5 
основних переваг, які є визначальними для вибору на користь світлодіодних вуличних ліхтарів: 

• низький рівень споживання електроенергії (10 Вт до 100 Вт у порівнянні з лампою розжарювання); 
• термін експлуатації вуличних консольних LED ліхтарів визначається 40-50 тисячами годин! Це 

приблизно 5-6 годин безперервної роботи протягом 10 років; 
• маленька вага та стійкість до механічних пошкоджень; 
• миттєвий розігрів. Світлодіодні ліхтарі вмикаються на повну потужність менш, ніж за 1 секунду; 
• екологічність. Тут йде мова як про нетоксичність компонентів ліхтаря, так і про відсутність 

ультрафіолетового та теплового випромінювання. 
Як свідчать дослідження, вуличне освітлення відіграє важливу роль у маркетингу самого міста, у 

формуванні та передачі його образу. Проектування вуличного освітлення повинно здійснюватися із 
врахуванням сучасних технологій освітлення та перспективних тенденцій розвитку міста. 

 
1. Інноваційні технології [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/.  
2. Світлодіодне освітлення [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://masteram.com.ua/.  
3. Безпечне та економне освітлення [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://amktrade.com.ua/.. 4. 

Процеси декарбонізації [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://energolife.info/ua/2017/News/592897.htm 
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«ТОЙОТА» ВІД СИСТЕМИ «КАНБАН» ДО «КАЙДЗЕН» 
 

На світовому ринку логістики Японія займає одне з провідних місць та добре відома в світі завдяки своїм 
досягненням у сфері виробничої логістики. Зокрема, японський інженер Таїті Оно виступив розробником 
логістичної концепції «Точно в строк» та «Канбан», в яких основним принципом є організація роботи супермаркету, 
де покупець сам обирав   потрібні собі товари. Роль «супермаркету» в корпорації Toyota виконав склад. 

Виходячи з логістичної концепції «Канбан» менеджери компанії «Тойота» (в діяльності компанії вперше 
була впроваджена концепція «Канбан») склали шість системоутворюючих правил: 

1. Виконавці з нижнього потоку вилучають рівно стільки деталей зі складу, скільки вказано в карточці 
«Канбан»; 

2. Представники верхнього потоку теж постачають запчастини строго відповідно до картки «Канбан»; 
3. Процеси виробництва та переміщення не відбуваються без картки «Канбан»; 
4. Картка повинна бути завжди прикріплена до деталей; 
5. Браковані запчастини не використовуються в системі; 
6. Зменшення кількості карток «Канбан» робить управління більш чутливим до змін, проте без крайньої 

необхідності змінювати усталену кількість карток не варто. 
Тобто можна сказати, що система «Канбан» можна назвати «Точно в строк». Саме ця логістичнасистема 

дає змогу виконати потенційне виключення запасів матеріалів, компонентів і напівфабрикатів у виробничому 
процесі складання автомобілів і їх основних агрегатів. Застосування концепції «Канбан» дозволило компанії 
«Тойота» скоротити страхові запаси, вивільняючи значні грошові кошти.  

Під час Другої світової війни виробництво «Тойота»  було частково знищене, і логістична система «Канбан» 
відійшла на другий план. В після воєнні роки в період відновлення була застосована нова логістична система, яка 
носила назву «Кайдзен» або «5s», що в дослівному перекладі з японської означає «безперервне вдосконалення», 
«поліпшення» або «зміна на краще». У філософії «Кайдзен» «5s» організації безперервно покращують усі функції 
бізнесу, в чому задіяні всі працівники – від директора до звичайного робітника. Однією з головних цитат цієї 
системи є: «Вдосконалювати кожний процес поступово», саме це дає можливість не вдаючись до лишніх розтрат 
ресурсів повернутись назад, якщо під час розвитку-вдосконалення на одному з етапів виявлено помилку.  

Система 5S об’єднує п’ять японських слів (які часто містять ціле поняття). Це частина концепції 
бережливого виробництва, яка дозволяє підприємству досягти конкурентних переваг за рахунок налагодження 
процесів, починаючи від розробки продукції і закінчуючи взаєминами з постачальниками і клієнтами. Кожне 
«S» в назві позначає ключовий принцип, важливий для якісної, продуктивної, і, щоважливо, безпечної роботи. 
Японці покроково описали, як зробити так, щоб принципи стали не гаслом, а керівництвом до дії. Для реалізації 
кожного з цих принципів є конкретні інструкції, які в друкованому вигляді складають величезний том.  
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1. «Сеірі» – сортування. На робочому місці не повинно бути нічого зайвого, тому на першому етапі 
потрібно визначити потенційно непотрібні предмети.  

2. «Сеітон» – дотримання порядку. Для всіх необхідних інструментів, приладів, оснащення виділяється 
своє місце, і його обов’язково потрібно підписати. Місцезберігання можна проілюструвати картинкою або, 
наприклад, силуетом, гайкового ключа, щоб працівник міг класти інструмент назад, не замислюючись. 
Оптимальне ж розташування предмета визначає логістика – пошук деталі або інструменту не повинен займати 
більше 30 секунд.  

3. «Сеісо» – принцип дотримання чистоти. Робоче місце та обладнання вимагають систематичної 
прибирання. Зазвичай ділянку розбивають на зони, призначають відповідальних за усунення забруднень.  

4. «Сеікецу» – стандартизація, необхідна умова для виконання перших трьох правил. Всі найкорисніші 
правила і процедури потрібно викласти письмово, щоб вони стали наочними і легко запам’ятовувалися. 
Компанія розробляє стандарти документів, покрокові інструкції з обслуговування обладнання, техніки безпеки 
з використанням візуального контролю. 

5. «Сіцуке» – вдосконалення. Правила і норми поведінки працюють тільки тоді, коли стали звичкою і 
дотримуються всіма. Використання принципів 5S в повсякденній діяльності має на увазі формування нової 
культури виробництва. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГУ У ДІЯЛЬНОСТІ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ 
 

Спорт, як нова бізнес– реальність перетворивфутбольний ринокна одну з найбільш вигідних розваг у світі. Ця 
галузь зростає і відіграє важливу роль для економіки розвинених європейських країн. Наприклад, загальний вплив 
професійного футбольного сектора на іспанську економіку відповідає близько 1,7 відсотка загального ВВП і 2,5 
відсотка ВВП у сфері послуг, відповідно до даних іспанської Професійної футбольної ліги [1]. 

Говорячи про український розвиток маркетингової футбольної галузі, варто зазначити, що низькавідві-
дуваність матчів – це головна проблема українського футболу. Якщо клуб цілеспрямовано працює з цільовим 
сегментом, підігріваючи в ньому відчуття любові і поваги до футбольної галузі, то навіть підчас кризового 
періоду вболівальники не перестануть підтримувати свою команду. Не менш важливим є те, що і футболісти 
мусять показувати яскраву і видовищну гру (товар у маркетингу), тоді ними зацікавляться і телеканали, і 
рекламні компанії, зросте дохід від продажу квитків та атрибутики. Якщо на трибунах сидять 100 людей, то 
такі клуби нікому не потрібні. 

Європейські корпорації за останнє десятиліття спромоглися перетворити футбольні матчі на продукт, за 
який готові платити його основні споживачі - вболівальники, а також комунікаційні канали: рекламодавці, 
телевізійні компанії і спортивні організації. 

Споживачі, які навіть не цікавляться футболом, знають про існування таких футбольних клубів, як 
"Манчестер Юнайтед", "Мілан", "Реал Мадрид" або "Барселона". Це саме ці лідери з багаторічною історією є 
яскравими прикладами мегауспішних маркетингових проектів. 

Для прикладу, маркетингова стратегія іспанського футбольного клубу «Реал Мадрид»  заснована на двох 
основних напрямках діяльності: підписання футбольних гравців, яких найчастіше висвітлюють в засобах 
масової інформації, і, в свою чергу, сприяють розвитку клубу; підписання найкращих у світі футболістів, крім 
спортивної якості клубу має важливий вплив на засоби масової інформації, які можуть бути використані на 
рекламному ринку, підвищення значення їх торгової марки [3]. 

Зараз одним із найпопулярніших способів просування футбольного клубу є цифровий маркетинг. Він включає 
в себе такі інструменти як офіційні веб-сайти, соціальні медіа, блоги, YouTube, мобільні технології та додатки. 
Загалом дані інструменти широко використовуються англійськими футбольними клубами для просування свого 
бренду на нові ринки. Цікавою з точки зору маркетингу є стратегія футбольного клубу «Ліверпуль», який у розвитку 
свого бренду використовує такі популярні блоги, як Twitter, Instagram, Facebook. Однак, на відміну від конкурентів, 
робить це більш якісно та творчо. Зокрема,у 2013 році офіційний бангладешський аккаунт «Ліверпуля» у Twitter 
розмістив привітання  для вболівальників від імені клубу на честь Дня Незалежності. Привітання із національним 
святом викликало надзвичайно позитивну реакцію вболівальників. Цей приклад наглядно демонструє інформаційну 
складову маркетингової  стратегії ФК «Ліверпуль». 

Отже, маркетингова діяльність є невід’ємною сферою функціонування футбольних клубів. У сучасному 
конкурентному середовищі продати будь-який продукт не просто, а продавати футбольний продукт ще складніше. 
Якщо футбольні клуби включать в свою діяльність сучасні маркетингові технології, сформують команди 
професійних маркетологів, відповідальних за визначення і задоволення потреб вболівальників, прибутки неодмінно 
виростуть, що безпосередньо вплине на комерційний, маркетинговий  успіху кожного клубу. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТРЕБ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ 
 

На сьогодні перед Україною гостро стоять проблеми охорони здоров’я. Чисельність населення України 
за січень 2018 року зменшилась на 21 тис. осіб порівняно з груднем 2017 року й на 1 лютого 2018 року 
становила 42 млн 365 тис. осіб. За січень 2018 р. було зафіксовано природне зменшення населення - 236 тис. 
осіб, тоді як за аналогічний період минулого року природне зменшення становило 276 тис. осіб. Завданням 
медичного обслуговування є належний контроль над здоров’ям населення та докладання необхідних зусиль для 
лікування і профілактики захворювань шляхом надання якісних та доступних медичних, в тому числі 
офтальмологічних послуг.  

Для оцінювання якості надання офтальмологічних послуг проведене маркетингове дослідження (на прикладі 
ТзОВ «Полімед Захід»). Засобом зв’язку з аудиторією було опитування, а застосованим інструментом – анкета. 
Термін анкетування тривав з 03.09.2018 р. по 04.10.2018 р. Анкету було розіслано 220 пацієнтам медичного центру, 
яким було надано різні види офтальмологічних послуг. Кількість отриманих відповідей -  200. 

Під час опитування встановлено, що переважна більшість респондентів (90%) становлять пацієнти, у 
яких виникали проблеми із зором та 10% пацієнтів, які звернулись для проведення профілактичного огляду, 
який не супроводжувався скаргами. 

Встановлено, що більшість пацієнтів (43%) зверталися за медичною допомогою вперше. 28% - це 
пацієнти, які проходять обстеження кожного року, 19% - пацієнти, які оглядаються один раз на два роки та  10 
% всі інші респонденти. 

Виявлено, що споживачі найчастіше зверталися до офтальмолога з запальним процесом (24%) та 
причиною зниження гостроти зору (22%), значна кількість (19%) пацієнтів - з сльозотечею, 14% - для 
видалення стороннього тіла, незначна кількість звернень (9%) - з приводу хірургічного втручання та з 
проблемою сухості очей (5%), всі інші пацієнти (7%)  - відвідали офтальмолога з інших причин. 

Згідно отриманих результатів під час опитування виявлено, що більшість пацієнтів (39%) дізнались про 
медичний центр за рекомендацією знайомих, значна частина (28%) пацієнтів отримали інформацію через 
зовнішню рекламу, 24% опитаних звернулись через скерування лікаря та 9% - з інших причин. 

Зазначено, що домінуюча кількість учасників дослідження (91%)  задоволені професійним рівнем роботи 
медичного персоналу та якістю наданих послуг у сфері офтальмології.  

Встановлено, що 98% респондентів дотримуєтеся рекомендацій лікаря та задоволені своїм останнім візитом.  
В опитуванні брали участь 200 учасників, з них 53%  -представники жіночої статі та 47% - чоловічої статі.  
Виявлено, що найбільший контингент пацієнтів у віковій категорії становлять особи віком більше 55 років - 

33%), особи віком 35-55 років - 28% та  пацієнти, яким менше 16 років - 30%. Найменша вікова категорія - це 
пацієнти віком 16-35 років склала (9% респондентів. Також, беручи до уваги причину звернення пацієнтів до 
медичного закладу, можемо зробити висновок, що найбільшу кількість складають пацієнти похилого віку, також 
пацієнти що звертаються із скаргами та згідно протоколу (з захворюванням центральної нервової системи тощо). 

Отже, маркетингове дослідження потреб медичних послуг у сфері офтальмології показало, що 
домінуюча кількість респондентів  задоволені якістю наданих послуг. Більша частина респондентів надають 
перевагу приватним медичним центрам з причин високої  точності діагностики, використання сучасного 
обладнання та високим професійним рівнем медичного обслуговування. У подальшому важливим є 
розроблення маркетингової стратегії для закладів з надання медичної допомоги щодо реалізації та просування 
якісних послуг у сфері офтальмології.  
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РЕБРЕНДИНГ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ РЕКЛАМНИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Сучасні підприємства використовують різні засоби брендингу для реалізації своїх товарів та послуг, а 
також для покращення взаємодії із своєю аудиторією. Отож, розглянемо на прикладі відомих компаній 
результати проведеного ребрендингу. 

Наприкінці 1970-х рр. компанія Levi's, розширивши свій асортимент (тільки джинсів було 27 моделей), 
почала випускати домашній одяг. У результаті компанія втратила більше половини свого ринку: за сім років її 
ринкова частка в США скоротилася з 31 до 19% [1]. 

Компанія Gillette невдало намагалася перенести марку засобів по догляду за волоссям Silkience на креми 
для обличчя. У результаті споживачі не прийняли звичну марку в незвичному для себе форматі якості. 

Компанія Xerox закріпилася у свідомості споживачів як найбільший виробник копіювальної техніки. 
Коли керівництво компанії вирішило випускати комп'ютери під тією ж маркою, покупці відмовлялися 
сприймати Xerox як комп'ютерну компанію, і про Xerox Computer довелося забути [2]. 

Зверніть увагу, наприклад, на рекламну кампанію Orca Chevrolet, яка була в Бразилії: тест-драйв нової 
моделі Chevrolet Cobalt потенційні клієнти отримували, коли після поломки на дорозі викликали евакуатор. 
Разом з ним приїздив представник Orca Chevrolet на новій машині і давав можливість посидіти за кермом 
водію, що потрапив в аварію. На додаток до приємної подорожі додому чи іншого місця призначення, клієнт 
отримував багато позитивних емоцій і мрію про новий автомобіль. 

Ще одним вдалим прикладом ребрендингу може слугувати в 2011р. перейменування мережі «ДЦ» на 
Watsons в Україні. Процес ребрендингу включав у себе ребрендинг мережі магазинів, рекламну кампанію з 
метою оновити позиціонування мережі і в найкоротші строки сформувати знання і розуміння відмінності 
магазинів Watsons від інших учасників українського ринку.При цьому компаніяспромоглася успішно зберегти 
постійних клієнтів мережі (83%) [3]. 

Раніше ПрАТ “Тернопільський молокозавод” продавав небрендовану продукцію і площа її реалізації 
була досить локальною. Тепер виробництво продукції здійснюється під ТМ "Молокія",  для створення якої 
підприємство присвятило понад 6 років. ТМ "Молокія" зуміла увійти до ТОП-10 виробників цільномолочної 
продукції України, ТОП-5 виробників молока та є №1 у Західній Україні [4]. 

Однією із важливих особливостей ребрендингу є його соціалізаційна складова, адже цільова аудиторія 
через рекламну комунікацію із брендом отримує не лише нові знання про продукт, нові способи його 
споживання, але й певні цінності. Наприклад, ПАТ "Миронівський хлібопродукт", який виробляє пролукцію 
ТМ «Наша ряба», спочатку використовувало червоний і жовтий кольори (цінність смаку), а у результаті 
ребрендингу – зелений і блакитний (цінність екологічності). 

Аналізуючи вищесказане, приходимо до висновку, що маркетингова діяльність навіть таких успішних 
компаній не завжди була вдалою. Особливостями використання ребрендингу як засобу конструювання 
рекламних комунікацій підприємства є створення відмінностей між конкуруючими продуктами та застосування 
ребрендингу як інформаційного приводу для комунікації з цільовою аудиторією. Значну частину відмінностей 
між конкуруючими продуктами сформовано за допомогою рекламних комунікацій, тож найважливішим 
результатом ребрендингу є позитивні зміни у сприйнятті бренду споживачами. 

 
1. Розширення бренду. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.4p.ru/main/theory/2014/.  
2. Життєві Цінності Бренда. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.homesilver.info/ brend-

tovara-4 / zhiznennie-tsennosti-brenda-202.html.  
3. Watsons [Електронний ресурс]: Офіційний сайт. Режим доступу: 

https://www.watsons.ua/about_company. 4. Молокія  [Електронний ресурс] : Офіційний сайт. Режим 
доступу:https://www.molokija.com 
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ЛОГОТИП: НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА БРЕНДИНГУ 
 

Сьогодні брендинг стає одним із головних напрямків практичної маркетингової діяльності. Брендинг – це 
діяльність зі створення, реалізації бренду та управління ним. Бренд - образне поєднання самого товару або послуги з 
набором властивих йому характеристик, очікувань та асоціацій, які виникають у споживача товару [1]. 

Щодня ми бачимо безліч логотипів відомих компаній, навіть не задумуючись, що у них є певний сенс, 
певне призначення. А що, якщо він все-таки є? 

Для початку з’ясуймо, що ж таке цей логотип? Він поєднує в собі два грецьких слова: Λόγος (logos) та 
τύπος (typos), що означає слово та відбиток відповідно. Логотип – це графічний знак, емблема або символ, який 
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використовується територіальними утвореннями, комерційними підприємствами, організаціями та приватними 
особами для підвищення впізнаваності в соціумі [3]. Якщо не використовувати усіх цих формальностей, то 
простіше кажучи, логотип – це асоціація. Якщо запитати пересічного споживача про те, щойому спадає на 
думку, якщо уявити надкушене яблуко, крокодила чи три смужки. Ви не почуєте у відповідь: «Фрукт, тварину 
чи якусь геометричну фігуру». У відповідь ви почуєте: «Apple (ні, це-таки не фрукт �), Lacoste та Adidas». Саме 
так працюють асоціації. 

Логотипи – це відповідальність. Вони затребувані і це беззаперечно. Кожногодня всі емблеми 
«змагаються» між собою за прихильність споживачів. Вони грають головну роль в маркетинговій політиці 
організації. 

Отож, яка мета та завдання логотипів? Тут все чітко та ясно: мета - візуальна ідентифікація об'єкта 
маркетингу. Завдання - сприяти персоналізації і виділенню об'єкта маркетингу з низки інших подібних 
маркетингових об'єктів. В ідеалі логотип візуальними засобами повинен виражати основний напрямок 
діяльності фірми, філософію бренду, позиціонування компанії [4]. 

Окрім завдання, ролі, важливості логотипу, де все зрозуміло, варто наголосити на його ефективності. 
Якщо саме таким буде символ, то певні споживачі купуватимуть товари не звертаючи уваги на їхню якість, 
адже це «Бреееенд!». Немає поганих чи хороших логотипів, є ефективний чи неефективний дизайн. Розробити 
дійсно «робочу» емблему важко. Отож, якою вона повинна бути? Перед тим як зробити логотип частиною 
бренду, варто переконатися, що він: 

1. Професійний, заслуговує на довіру. 
2. Високої якості, зрозумілий і легкий для сприйняття. 
3. Ефектний, унікальний і неспотворений. 
4. Створений професіоналом. Дизайн логотипу, розроблений за принципом "зроби сам", виглядає 

дешево і непрофесійно. 
Чим менше зображено на логотипі, тим краще.  
Перед тим, як зробити невеличкий підсумок вищесказаного, наведемо кілька цікавих прикладів з історії 

логотипів: 
§ У логотипі популярного інтернет-сервісу Pinterest захована голка. Якщо придивитися  до букви «Р» – 
саме її гостра ніжка і стилізована під голку. 

§ Багато хто схильний думати, що логотип корейського конгломерату Hyundai – перша буква його 
назви, і не більше. Насправді буква «Н» символізує двох людей, які потискують один одному руки (з 
одного боку – клієнт, з іншого – представник компанії). 

§ Криється невеликий секрет і в логотипі сервісу з продажу товарів повсякденного попиту Amazon. 
Букви «А» і «Z» немов з’єднані стрілкою. Насправді таким чином дизайнери вписали в логотип 
«посмішку», що символізує привітність і доброзичливість усіх працівників компанії. 

У підсумку варто підкреслити, що логотип це-таки невід’ємна частина брендингу, адже він 
запам’ятовується і споживачі вже на підсвідомому рівні купують продукцію із знайомою їмсимволікою, або ж 
навпаки остерігаються. Погана реклама – це теж реклама. Логотип – це обличчя компанії, бізнесу, про яке 
підприємцям варто подбати ще з самого початку шляху та зробити його стильним, унікальним, елегантним. 

 
1. Гаркавенко С.С. Маркетинг.Підручник. — Київ: Лібра, 2002. — 712 с. [Режим доступу: 
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Словарь "Записки маркетолога"[Режим доступу: 
http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_l/logo/ 

 
 

Пріндин О.М. 
студ. групи МК-12 

Науковий керівник – ст. викл. каф. МЛ Кіндій М.В. 
 

INSTAGRAM ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ 
 

Instagram – соціальна мережа, чиї актуальні оновленнядедалі більше привертають увагу користувачів. 
Вони і роблять її однією з найпопулярніших у світі.За статистикою аудиторіяInstagramв Україні за рік зросла 
вдвічі. Зокрема, станом на січень 2018 рокуналічується близько 7,3 млнукраїнських користувачів [2]. 

Зараз мережуактивно використовують для просування бренду та ведення бізнесу. Фахівці стверджують, 
що на сьогодні вже понад 25 млн компаній створили власні бізнес-сторінки і завдяки Instagram досягають 
неймовірних результатів [3]. Також є дані звіту SimplyMeasuredпро те, що профіль в Instagram створили 71% 
найбільших світових брендів [1]. 

Багато українських виробників уже на повну використовують усі переваги та зручності Instagram. Адже 
це – хороше джерело поширення маркетингового контенту та залучення нових клієнтів. 



 248 
 

Прикладом успішного розвиткузавдяки використанню Instagramв Україні є компанія «ТОМ» – виробник 
натуральної арахісової пасти та інших корисних продуктів. Виробництво розташованеу Львові, а продажі 
здійснюються по всій Україні та за її межами. Окрім використання досконалого обладнання та впровадження 
нових технологій, компанія надає велике значення задоволеннюінтересівсучасного споживача. 

Оскільки Instagram – найестетичніша соцмережа світу,компанія «ТОМ» відповідально ставиться до 
створення контенту та візуального оформлення сторінки.Адже уInstagram діє особливий закон, де кожен 
наступний елемент виникає від попереднього: приваблива сторінка; приріст підписок; збільшення замовлень; 
розвиток компанії та лідерство на ринку. 

Сьогодні підприємство «ТОМ» може похвалитися 93,2-тисячною аудиторією та абсолютним лідерством 
серед вітчизняних виробників арахісової пасти. 

Зібрати майже 100-тисячну аудиторію допомогло активне застосування різних способів просування: 
Giveaway, реклама у блогерів, реклама на умовах бартеру тощо.Дослідження показують, що кількість 
підписниківпостійно збільшується. Зокрема, при проведенні тих чи інших активностей (наприклад, Giveaway)– 
аудиторія росте швидшими темпами, а під час «пасивного» періоду – повільнішими.За статистикою: у 
середньому «ТОМ» щодня отримує 300 замовлень, 10% з яких – саме черезInstagram.Також представник 
компанії дає коментар, що для них важливе як ітекстове наповнення, так івізуальне оформлення сторінки.Проте 
черезспецифіку соцмережі, звичайно, більше уваги приділяється саме останньому. 

«Instagram працює над розробкою нового автономного додатку IG Shopping, що дозволить користувачам 
здійснювати покупки в Інтернеті», – повідомляє TheVerge [4]. Було поставлено запитання, чи використовувала б цю 
функцію компанія «ТОМ», якби додаток з’явився в Україні? На що увідповідь прозвучалобеззаперечне «Так». 

Експерти вважають, що новий додаток для онлайн-шопінгу  розширить можливості компаній для 
збільшення прибутку. Також у цьому є свої переваги та перспективи: за допомогою IGShoppingклієнту стане 
зручніше оформити замовлення, що, в свою чергу, полегшить процес обробки та принесе прибуток виробнику. 

Отже, як висновок можемо стверджувати, щоInstagram – відмінна платформа для розвитку компаній, 
адже вміле використання її особливостей та функцій сприяє успішномупросуваннютовару.Те, що український 
виробник у стратегії розвитку надає вагоме значення використанню Instagramє однозначно позитивним фактом. 
Адже у такий спосіб компанії можуть встановлювати контакт з потенційними клієнтами і, що не менш важливо, –
задовольняти потреби споживачів. 
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CHANEL № 5: МИСТЕЦТВО МАРКЕТИНГУ 
 

«Головне – вміст, а не упакування…» 
Коко Шанель 

 
З плином часу один бренд змінює інший, набираючи популярності, одні з них забуваються, інші ж стають 

культовими. Серед брендів, здатних балансувати між історією, традиціями і нововведен-нями, особливе місце займає 
будинок Chanel. Бренду Chanel завжди був відомий секрет довголіття: необхідно бути сучасним (і навіть випере-
джати свій час), але ні в якому разі не ставати рабом тенденції і, що найбільш інтригуюче, ніколи не бути простим 
дзеркалом моди [1]. 

Chanel № 5 – найзнаменитіший аромат будинку Chanel – пар-фум, який уособлює собою цілу епоху, ось 
уже 97 років залишається найбільш продаваним у світі. Парфумеру Ернесту Бовдалося створити «запах 
справжньої жінки», аромат, який не був схожий ні на один з існуючих. Для революційної формули парфуму був 
виготовлений спеціальний прямокутний флакон з кришталю, навмисне простий, з невеликою етикеткою білого 
кольору «Chanel №5». Лаконічна, навіть демонстративна «жебрацька», простота упакування в одну мить 
виділила новий аромат серед інших, що були тоді в моді, вигадливих і візерункових флаконів і їх вже 
набридлого звичного вмісту, і піднесла Chanel №5 на Олімп Світової Парфумерії. 

Перед тим, як запустити парфум у продаж, Коко Шанель зробила дуже тонкий та грамотний 
маркетинговий хід:перші флакони Chanel № 5 вона піднесла як подарунок своїм подругам – світським левицям, 
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адже розуміла, щоякщо законодавці моди полюблять її парфум, то і всі інші будуть ним захоплюватися. 
Незвичайний аромат припав їм до смаку, і сарафанне радіо запрацювало. Був створений навіть клуб «Шанель 
№5». І всі забезпечені жінки Франції відразу ж забажали придбати ці парфуми. Полиці магазину спустошили у 
перший же день продажу цього парфуму [3].   

На початку 20 століття основним способом просування товарів будинку Chanel був сelebrity-marketing – 
тобто залучення знаменитості в рекламну або маркетингову кампанію. Спочатку Chanel № 5 рекла-мувала сама 
Коко Шанель, після чого до  рекламної кампанії стали залучатися люди "ззовні". Це були всесвітньо відомі 
жінки ХХстоліття – модель Кароль Буке, французькі актриси КатрінДеньов, Ніколь Кідман і Одрі Тоту. До 
зйомок роликів і дизайну залучалися відомі режисери і художники - Рідлі Скотт, Люк Бессон і ЕндіУорхол [4]. 

В кінці 90-х компанія Chanel відкриває для себе ще один спосіб реклами своїх товарів – рекламний ролик 
в кінотеатрі перед початком показу фільму. Тепер уже разом з молодою канадської актрисою ЕстеллоюУоррен, 
Chanel запускають казковий ролик «Червона Шапочка». Цей маркетинговий хід збільшив обізнаність 
потенційних покупців і значно поновив аудиторію споживачів продукції Chanel. Як стверджуєCarlton 
ScreenAdvertising, після кіноперегляду рекламний ролик запам'ятали 77% глядачів, 79% точно могли назвати 
ім'я бренду, а 88% точно змогли описати сюжет ролика [2]. 

Цікавим у маркетинговій стратегії Chanelє те, що її керівництво завжди свідомо відмовлялося від 
універсалізації бренду, відкидало будь-які ідеї про універсальний креатив і залишалося вірним своїй концепції 
французької вишуканості та елегантності.Сьогодні, за часів, коли більшість відомих модних будинків 
розпочинають співпрацю з Китаєм з метою залучення прибутку, Chanel категорично відмовляється від подібної 
тактики, зберігаючи прихильність своєї ідеї якості та розкоші [1]. 

Сьогодні компанія Chanel активно підтримує і продовжує розвивати свій модний бренд, знаходити нові, 
сміливі і незвичайні рішення, еволюціонувати і вражати, водночас зберігаючи свою основну ідентичність. 

Отже, умілий маркетинг, красиві та ефектні рекламні кампанії і образ Коко Шанель збудували навколо 
побутового предмета приголомшливий імідж, ажінки і досі вважають його одним з най-кращих, незважаючи на 
багатство парфумерного ринку. 

 
1. Построение бренда в индустрии моды на примере модного дома «Chanel». – [Електронний ресурс]. 

Режим доступу – http://www.rusnauka.com/10_NPE_2010/Economics/62417.doc.htm  
2. Бьюти-история: флакон духов Chanel № 5. – [Електронний ресурс]. Режим доступу – 

https://www.wday.ru/articles/byuti-istoriya-flakon-duhov-chanel-no-5-id100858  
3. Chanel №5: чудо маркетинга или классика? – [Електронний ресурс]. Режим доступу – 

https://zhenskoe-mnenie.ru/themes/fashion/chanel-no-5-the-inertia-or-classic/  
4. Happy Birthday, Coco: Here Are the Most Iconic Chanel No. 5 Ads Ever. – [Електронний ресурс]. Режим 

доступу –http://stylecaster.com/beauty/vintage-chanel-no-5-ads/ 
 
 

Савченко О.К. 
студ. групи МК-22 

Науковий керівник - ст. викл. каф. МЛ Кіндій М.В. 
 

ВІЗУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ - СКЛАДОВА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Якщо аналізувати як споживачі обирають товар, то можна стверджувати, що “очима”, адже візуальна 
інформація – це 80% всієї інформації, що отримує особа з навколишнього світу [1]. 

Суперечності виникають, коли використовуються поняття "культурної пам'яті". Проте дані досліджень 
показують, що вагомим є саме об’єктивне сприйняття кольору , незалежно від особистого досвіду людини 
можна простежити головні тенденції впливу кольорів на її поведінку і тим самим придбання нею товарів [2]. 

У системі дизайну упаковки маркетологи вважають колір одним із основних елементів композиції. Він 
може змінювати уяву споживача про форму предмета, його якість, смак. може викликати: фізичні аналогії, 
смакові асоціації, тому знання специфіки цієї проблеми дозволяє розв’язувати завдання, пов’язані з 
оформленням упаковки. Цим займається окрема наука – колористика. Міжнародні компанії-розробники 
дизайну упаковки, логотипу мають в своєму штаті фахівців з колористики. Основною задачею дизайнерів 
упаковки є: підбір кольору, який би ніс в собі інформацію про характеристики товару [3]. 

Дослідження під назвою «Вплив кольорів на маркетинг» виявило, що в 90% випадків враження про 
продукт формується під впливом кольору упаковки. Дослідження під назвою «Збуджуючий червоний і 
надійний синій» підтверджує, що намір зробити покупку залежить від кольорів, оскільки вони впливають на те, 
як споживачі сприймають бренд [4]. 

Червоний - колір пристрасті, енергії, сили, захоплення, викликає збудження, спонукання до дії. Характер 
прихильників червоного кольору: енергійність, потяг до пригод. Синій – це колір спокою, довіри, свободи, 
лояльності. З негативних асоціацій – це замкнутість, холод. Любителі синього – комунікабельні, лояльні, ввічливі.  

Жовтий – це колір радощів, щастя, креативності та розуму. Серед негативних асоціацій з жовтим 
кольором: страх. Особистості, які люблять жовтий незалежні, цілеспрямовані та імпульсивні.  

Оранжевий колір викликає прилив енергії, тепло, радощі,. Особистості, які люблять оранжевий люблять 
пригоди. Зелений символізує мир та надію, цей колір виглядає найбільш натурально. Він може асоціюватися зі 
здоров’ям, чистотою, ростом. 



 250 
 

Фіолетовий асоціюється з витонченістю, фантазійністю, багатством, а також сумом. Часто фіолетовий 
використовують для упаковки товарів преміум-класу. Характер любителів фіолетового чуттєвий [5, 6]. 

Таким чином, опитування, наукові (маркетингові та психологічні) дослідження доводять, що колір має 
безпосередній вплив на емоційний стан людини, підсвідомо впливає на її подальший вибір стосовно купівлі 
товару. Серйозні компанії мають враховувати особливості колористики, характер сприйняття упаковки та 
кольору бренду цільовою аудиторією. З цією метою є сенс наймати кваліфікованих дизайнерів для розробки 
упаковки товару а також проводити нові дослідження цього питання з метою відкриття нових маркетингових та 
дизайнерських можливостей. 

 
1. Средства и системы визуальной информации. –[Електронний ресурс]. Режим доступу – 

https://studopedia.org/1-94461.html.   
2. Уплив кольорів на психоемоційний стан людини. –[Електронний ресурс]. Режим доступу –

https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/psychology/33170/.  
3. І. В. Сирохман, В. М. Завгородня - Товарознавство пакувальних матеріалів і тари  
4. Психология цвета в маркетинге и брендинге.–[Електронний ресурс]. Режим доступу –

http://reklamaster.com/marketing-and-advertising/psihologija-cveta-v-marketinge-i-brendinge/.  
5. Психология цвета в маркетинге: обзор 9 популярных оттенков. –[Електронний ресурс]. Режим 

доступу –https://lpgenerator.ru/blog/2017/11/28/psihologiya-cveta-v-marketinge-obzor-9-populyarnyh-ottenkov/.  
6. Влияние цвета упаковки на потребителя. Психологи яцвета в продажах. –[Електронний ресурс]. 

Режим доступу –https://koloro.ua/blog/dizain/vliyanie-cveta-upakovki-na-potrebitelya.html 
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ВПЛИВ БРЕНДУ НА ВИБІР ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ СПОЖИВАЧАМИ 
 

Що ж таке бренд та причини вибору його споживачами? 
Бренд в перекладі з англійської - товарний знак (марка). За допомогою цього знаку товар виділяється серед 

усієї маси подібної продукції, яка є на ринку. Загалом бренд – це загальновпізнаний, нематеріальний актив, який 
включає в себе комплекс візуальних та смислових характеристик. Досліджуючи попит на ринку, можна побачити, 
що багато споживачів, незважаючи на їхній статус, купують продукцію: Apple, Asus, Samsung, Dolce&Gabbana і т.д. 

Першою причиною вибору споживачами бренду є той факт, що бренд завжди починається з цінностей. На 
сьогоднішній день найуспішніші бренди асоціюються з такими цінностями, як: досконалість, якість, лідерство, 
турбота, технологічна перевага. Браян Трейсі сказав, що бренд – це гарантія: «Якщо ви працюєте зі мною, купуєте в 
мене, продаєте мені, зустрічаєтеся зі мною, то ті обіцянки, які я даю, - це те, чим я сам є!» [1, стор.7]. 

Наприклад, основними цінностями компанії «Kasta» є: довіра, повага, чесність, дисципліна та розвиток. 
Ці всі цінності вибиті на склі та прикрашають стіну головного офісу підприємства у місті Києві. 

Другою причиною є позитивний вплив іміджу бренду на психологію споживачів. Імідж по відношенню 
до бренду можна розуміти як «загальний портрет» брендового об’єкту. В процесі створення іміджу найбільшою 
перевагою є комунікація з цільовою аудиторією та формування довірливих відносин. За допомогою іміджу 
формується позитивнее ставлення та довіра до бренду. Довіра забезпечується такими факторами: надійність, 
прогресивність, компетентність та соціально-етичним аспектом, тобто бренд має активно використовувати 
кожен з цих факторів та доносити їх до цільового сегменту [2]. 

Третя причина - це те, що брендові компанії створюють оригінальну продукцію, враховуючи бажання 
покупців. Бренд – це оригінальність, а не масове виробництво! 

Можна зробити висновок, що ці причини є головними для споживачів. Те, наскільки бренд є успішним, 
визначається не від кількості лояльних покупців, а від кількості випадкових споживачів. З цієї причини, 
компанії мають ціль збільшити кількість пересічних покупців. Маркетологи спрямовують усі зусилля на 
введення розповсюдження інформації за допомогою системи “Wordofmouth”, тобто коли лояльні споживачі 
радять іншим потенційним покупцям продукцію бренду. На думку маркетологів ця система є найбільш 
потрібною та успішною і вона забезпечується трьома вище названими причинами, тобто якістю,  гарантією та 
оригінальністю. Розглянувши історію успіху компанії «Kasta» можна сміло стверджувати, що це бренд, про 
якийз нають всі через якість, гарантію, оригінальність та ціну. Безумовно, в компанію «Kasta» було вкладено 
мільйони гривень, щоб зараз назва цієї компанії була у кожного на вустах. Наприклад, директором 
підприємства Андрієм Логвіним було сказано те, що в рекламу потрібно вкладати 200-300 тисяч гривень в 
місяць, щоб увійти в ТОП-100 українського рейтингу сайтів по Alexa.com [3]. 

Отже, сучасні умови ринку, тобто різноманіття продукції та послуг, дає споживачам можливість 
вибирати та купувати те, що вони хочуть і саме через ці умови підприємствам та фірмам необхідно працювати 
над створенням та вдосконалення власного бренду, з метою збільшення пересічних покупців і тим самим 
збільшення прибутку.  

 
1. Брайан Трейсі. Сила бренда. Искусство выделять из толпы конкурентов и доминировать на рынке. 

Видавництво- «SmartBook» 2007.-80 c.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ РЕКЛАМНИХ ЗВЕРНЕНЬ 
 

У сучасному житті дизайн відіграє дуже важливу роль, яка пов’язана з оформленням життєвого простору 
чи його частин, створення з хаосу чогось зручного в користуванні і осмисленого. У рекламних зверненнях 
дизайн є прагненням досягнення гармонії з урахуванням рекламних цілей і завдань.  

Дизайн рекламних звернень – це конструктивне мислення, матеріалізація ідей та їх вираження. 
Інформація перетворюється на повідомлення, які легко засвоюються: одна у візуальні, інша – в текстові [1, с. 
41]. Дизайнерські рішення допомагають фактам зайняти місце у свідомості споживачів та виділяють найбільш 
важливу інформацію. 

До маркетингових комунікаційних об’єктів,  стосовно яких розробляють дизайнерські рішення, 
відносять:  

− фірмовий стиль чи стиль корпоративної ідентичності; 
− рекламно-виставкове обладнання (експозиційний дизайн). 
− об’єкти, що отримали назву «рекламоносії»; для дизайну вони традиційно виступають як засоби 

візуальних комунікацій. 
На національному ринку головним для споживачів стає рекламне представлення товару, а не реальна цінність 

товару, причому вже недостатньо гарного пояснення та ефектного зображення. На зміну маркетингу товарів, їх 
властивостей і переваг приходить маркетинг, зорієнтований на почуття і емоції споживачів [2, с. 256]. 

Зважаючи на те, що рекламна діяльність – це особливий видтворчості,який ґрунтується на поєднанні 
наукового планування і художнього натхнення, обмеженого жорсткими умовами комерційних завдань і специфікою 
масової комунікації,що здійснюється в межах спеціально розробленої стратегії, то можна говорити про її проектний 
характер. Дизайн у його взаємовідносинах із рекламою може розглядатися як проектна діяльність, направлена на 
створення творчої стратегії рекламної кампанії. При цьому для проектної діяльності дизайну реклами не досить 
засобів класичного дизайну і, відповідно, простого визнання рекламної продукції черговим об’єктом проектування. 

Процес рекламної творчості полягає в безперервному пошуку нових засобів, котрі могли б привернути увагу 
споживача і зацікавити його предметом реклами. Стиль в дизайні визначається смаком, стриманістю і цілісністю. 
Мета реклами – переконати споживача в необхідності придбання товару. Тому дизайн реклами має в першу чергу 
вирішувати проблеми свого клієнта, а не тільки завойовувати призи на виставках. Починаючи працювати над 
дизайном реклами, дизайнер має чітко усвідомлювати, що повинна пропонувати реклама: продукт, послугу чи ідею. 
Все рідше реклама обмежується повідомленням про наявність продукту та про його ціну. Як правило, перед 
дизайнером стоять значно важливіші завдання. Його можуть попросити розсіяти чутки про товар або надати товару 
унікальності, щоб відрізнити його від товарів конкурентів, інформувати споживача про додаткові функції товару або 
розширити коло споживачів. У майбутньому все частіше доведеться мати справу з ідеями, а не з продуктами. Ідеї, 
думки, почуття матимуть не менше значення, ніж рух товарів. Дизайнер приймає рішення, пов’язані з формою та 
змістом. Дизайнеру час від часу доводиться зм’якшувати гостроту назріваючих конфліктів та переконувати 
рекламодавця у недоцільності його надмірних правок, що, у свою чергу, можуть знизити ефективність реклами. 

Рекламний дизайн виходить за відомі і звичні рамки, вводячи у свій арсенал нові цілі проектної 
діяльності (наприклад, вплив на масові стереотипи), нові проектні засоби (наприклад, вербальний дизайн), нові 
проектні технології роботи з об’єктом (наприклад, брендинг). Все разом означає необхідність «вбудови» 
дизайну рекламних звернень у професійну культуру, з одного боку, і актуальність його самостійного 
теоретичного і методичного оснащення - з іншого [3]. 

Таким чином, у процесі створення реклами необхідно пам’ятати про кінцеву мету, про необхідність 
ефективно передати повідомлення споживачам. В сучасних умовах дизайн рекламних звернень відіграє 
надзвичайно важливу роль, адже споживачі приймають рішення про покупку завдяки дизайну рекламного 
повідомлення, віддаючи перевагу емоціям які він викликав, ніж вигодам від товару. 

 
1. Leeuwen TheoVan. Readingimages: thegrammarofvisualdesign. Routledge, 2015. –  273с.  
2. Бронштейн Я.Н. Рекламный робот. Все илипочти все об уменииделать «крутую» рекламу / Я.Н. 

Бронштейн. - Сімферополь: Таврія, 2013. - 430 с.  
3. Имшинецкая И.Я. Креатив в рекламе / И.Я. Имшинецкая [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://www.advertology.ru. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В 21 СТОЛІТТІ 
 

Екологічний маркетинг - це сучасна концепція, яка спрямована на задоволення екологічних потреб 
суб’єкта господарювання, отримання прибутку, збереження довкілля та природних ресурсів. У економічній 
літературі цю концепцію ототожнюють із «зеленим», «живим» чи «збалансованим» маркетингом. 

Завдяки екологічному маркетингу став популярний спосіб повторного використання відходів. До 
прикладу, компанія  Sony, яка  започаткувала проект «Sony Recycle Jeans» (2009 р.), стала  переробляти 
матеріали зі старих біллбордів у дизайнерські джинси, ціна яких склала від 170 дол. США. Фактично, сумарний 
прибуток від реалізації цього проекту оцінили у 400 000 дол. США. У такий спосіб компанія привернула увагу 
ЗМІ до проблем екології [1]. 

Одним із проявів застосування «зеленого» маркетингу є приклад привернення уваги покупців за допомогою 
реклами, яка є корисною для довкілля. Так, відома організація Coca-Сola встановила рослинний біллборд у 
філіппінському місті Маккаті (2012 р.). У центрі рекламного щита була зоображена пляшка Соса-Соla і напис: «Цей 
біллборд поглинає речовини, що забруднюють повітря». Цей рекламний щит було створено із 3600 карликових дерев  
Кармона, які мають високу здатність до поглинання вуглекислого газу. Завдяки цій рекламі компанія розповіла про 
свій товар, сприяла вирішенню екологічних проблем та покращенню свого  іміджу [2]. 

Екологічна концепція маркетингу дає змогу втілювати у життя екологічні проекти. Так, у м. Львові у рамках 
проекту «Lviv Young Project» (2015 р.), створено першу еко-зупинку в Україні. Її збудовано з озелененим дахом. У 
перспективі заплановано встановлення таких «зелених зупинок» у місцях, де мало рослин на території міста [3]. 

Найважливішою складовою екологічного маркетингу, що відрізняє його від будь-яких інших видів, є 
турбота про довкілля і здоров’я людини. Крім того, він спрямований на створення економічних умов для 
підприємств та організацій, які сприяють модернізації технологічного виробництва та збереження ресурсів, 
даних природою. 

Під час дослідження динаміки розвитку екологічного маркетингу в Україні, не можна не зосередитись на 
вітчизняних еко-виробниках. Серед відомих українських еко-марок слід виділити: UliUlia, RCR KHOMENKO, 
«Щось цікаве», Zelenew, PAPINARUBASKA [4]. 

Підприємство, яке випускає продукцію під торговою маркою UliUlia дбає про навколишній світ та дає 
друге життя використаним матеріалам. За основу ідеології бренду взято перероблення старих виробів зі шкіри. 
Завдяки цьому більш раціонально використовувати природні ресурси. Головною перевагою такого виробництва 
є  екологічність товару. Вартість таких виробів складає від  900 грн. [5].  

Інструментом впровадження екологоорієнтованої державної політики є прийнятий  у 2010 р Закон 
України «Про основні засади державної екологічної політики на період до 2020 року», згідно із яким 
передбачено виділення понад 4,3 млрл. дол. США на підвищення рівня суспільної екологічної свідомості та 
поліпшення екологічної ситуації в країні [5]. 

У м. Львові концепція «живого» маркетингу знайшла своє відображення у Екофорумі «Вода та енергія» (2018 
р.). Метою екофоруму було поширення інформації про зменшення негативного впливу виробничих процесів на 
довкілля та презентація інноваційних технологій у водному та енергетичному секторах економіки [6]. 

Отже, екологічний маркетинг здатний не лише розповісти про товар, а зробити це із користю для 
суспільства та людей. 

 
1. Sone recycle Jeans. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://adage.com/creativity/work/sony-recycle-

project-jeans-4/18582.  
2. Зелена реклама Cocа-Cola [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ecofriendly.ru/zelenaya-reklama-

coca-cola.  
3. У Львові презентували першу в Україні еко-зупинку.[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_oblashtuvaly_pershu_v_ukraini_ekozupynku_foto_73416.html.  
4. Шість модних брендів дбають про навколишній світ.[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://makeitshow.com.ua/uk/news/6.  
5. Закон України «Про основні засади державної екологічної політики на період до 2020 року». 

[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.  
6. Екофорум «Вода та енергія». [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://www.arenalviv.com.ua/podiyi/eko-forum-lviv-voda-ta-enerhiya/ 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 

Глобалізація бізнесу та розвиток інформаційних технологій призвів до важливих змін в маркетинговій 
діяльності в Інтернеті, зокрема появи цифрового маркетингу.  

Відомо, що цифровий маркетинг (англ. digital-маркетинг) – це використання всіх можливих форм 
цифрових каналів для просування фірми та її товару. Телебачення, радіо,  Інтернет, соціальні медіа (блоги, 
контент-спільноти, соціальні мережі, віртуальні ігрові і соціальні світи) – усе  це  інструменти  цифрового 
маркетингу. Каналами розповсюдження цифрового маркетингу є Інтернет через стаціонарні комп’ютери, 
ноутбуки, планшети, смартфони, мобільні пристрої, цифрове телебачення, інтерактивні екрани, POS-термінали 
тощо. Цифровий маркетинг є похідним від Інтернет-маркетингу. Проте, якщо в Інтернет-маркетингу 
використовується один канал – Інтернет, то у цифровому маркетингу кількість каналів є досить великою.  

Особливістю реклами в Інтернеті є те, що її центральним елементом є веб-сервер фірми. На його основі 
будується весь комплекс рекламних заходів. Перед власником веб-сервера постають два основних завдання: 
реалізувати свою ідею у вигляді веб-сервера; провести його рекламування для того, щоб користувачі мережі 
довідалися про його існування та відвідували його. Таким чином,  використовується дворівневмий підхід, коли 
на веб-сервері розміщується докладна інформація про фірму, її товари і послуги, а всі рекламні зусилля 
спрямовуються на залучення відвідувачів на сервер [1]. 

Через широке розповсюдження мобільних пристроїв, що мають доступ до цифрових каналів, з 2010 року 
відбувається зростання цифрової реклами в Україні. Цифровому маркетингу притаманне тісне переплетення з 
Інтернет-маркетингом. Цифровий маркетинг має низку інструментів та технік, за допомогою яких можна 
досягти цільових аудиторій не тільки в онлайн-, але і в офлайн-середовищі. Можна використовувати додатки в 
телефонах, стаціонарні рекламні дисплеї різних локацій тощо. Компанії сьогодні гостро потребують digital-
маркетингу, оскільки зростає популярність мобільних пристроїв, а Інтернет переходить в локальні мережі [2]. 

Основними методами цифрового маркетингу є: контекстна реклама Google Adwords, Yandex Direct; 
технологія Big Data – масиви даних великих обсягів; ретаргетінг (англ. retargeting) – перенацілювання;  
мобільний маркетинг;  електронна пошта; вірусний маркетинг; RTB (англ. real time bidding) – торги в реальному 
часі;  SMM (англ. social media marketing) – соціальний медіа маркетинг;  SMO (англ. social media optimization) – 
оптимізація соціальних мереж; SEO (англ. search engines optimization) – оптимізація сайту у пошукових 
системах;  SEM (англ. search engine marketing) – пошуковий маркетинг [3]. 

У наш час соціальні мережі є одним із найважливіших інструментів для просування фірми та її товарів. 
Соціально активний маркетинг в Facebook, Twitter або інших соцільних мережах може принести своїй компанії 
чимало переваг. Зокрема, він дозволить розповсюджувати інформацію про фірму серед читачів і позитивно 
впливати на репутацію компанії; дізнатись про нові технологї та інновації компанії; покращити відносини 
компанії з традиційними ЗМІ; підвищити привабливість компанії як роботодавця; посилити авторитетність 
компанії на ринку і створити конкурентну перевагу; позитивно впливати на результати компанії. 

Отже, digital-маркетинг або цифровий маркетинг – це комплексна дисципліна на основі цифрових 
технологій, що використовує різні види маркетингу для просування продукту. Digital-маркетин дозволяє 
досягати цільову аудиторію навіть в офлайн-середовищі (використання додатків у телефонах, sms/mms, 
рекламні дисплеї на вулицях тощо). Цифровий маркетинг продовжує збагачувати Інтернет-маркетинг і 
водночас підвищує ефективність маркетингової діяльності в умовах інформатизації суспільства. 

 
1. Бойчук І. В. Інтернет в маркетингу: підручник [Текст]/ І.В. Бойчук, О. М. Музика. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 159-257 с.  
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РОЛЬ ТА ЗНАЧУЩІСТЬ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ МІСТА В РОЗВИТКУ ЙОГО БРЕНДУ 
 

У сучасному світі навіть території змушені себе «продавати», тобто вдаватися до різних заходів з метою 
популяризації власного бренду, залучення нових мешканців, туристів та інвесторів. Слід турбуватися про всі 
деталі, зокрема про джерела енергетики. Через двадцять років запаси нафти у світі закінчаться. Тому людство 
все більше задумується про збереження навколишнього середовища та пошук нових джерел енергетики. 
Наприклад,  великих мегаполісах існує практика платного в'їзду в центральну частину міста для дизельних 
автомобілів. Все більше автомобільних брендів, таких як Toyota або Porsche, повністю відмовляються від 
виробництва лінійок дизельних авто та створюють все більше та більше електроавтомобілів. 
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В Україні, як і у всьому світі, розпочався історичний процес енергетичного переходу від викопного 
палива до чистої енергії. Наприклад, мер Львова Андрій Садовий заявив про амбітну мету "перейти на 100% 
відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в енергобалансі міста до 2050-го". Існують вже успішні приклади таких 
починань:  

• Влада Лас-Вегаса заявила про повний перехід всієї міської інфраструктури на поновлювані джерела 
енергії. Також у листопаді мери 48 найбільших міст США написали публічний лист обраному президенту 
Дональду Трампу, в якому заявили про свій намір боротися з викидами вуглекислого газу;  

• Коста-Рика, 5-мільйонна країна в Центральній Америці, повністю перейшла на відновлювальні джерела 
енергії; 

• Зокрема в Україні села то ОТГ масово переходять на ВДЕ; 
Джерел альтернативної енергетики безліч. Але власне постійно збільшується використання саме 

сонячних панелей та черепиці – це вигідно, бо здешевлює вартість електроенергії, екологічно, перспективно. 
Після встановлення панелей на даху, енергію, продуковану ними споживає домогосподарство, а надлишок 
можна продавати Обленерго по «зеленому тарифу», який гарантований державою до 2030 року та є 
підвищеним тарифом на електроенергію, яка отримана із альтернативних джерел. Можливим є використання як 
фото-, так і геліопанелей. Термін окупності СЕС зазвичай становить 5-7 років. На їх покупку вітчизняні банки 
надають кредити, також можливий виграш гранту від ЄС. 

Пропонуємо розробити модель енергозабезпечення будинку як проект енергонезалежності. 
Нормативною базою розвитку альтернативної енергетики є Закон України «Про альтернативну енергію» 

від 20.03.2003 року № 555-IV та Закон України про електроенергію» від 16.10.1997 року від № 575/97-ВР. 
Середній додатковий дохід, згідно розрахунків та проведених досліджень, становить 5500 грн. на 

домогосподарство.  
Як бачимо, встановлення панелей на дахи багатоквартирних будинків є вигідним та перспективним 

проектом, яке позитивно вплине на бренд міста, адже допоможе привабити як інвесторів, так і потенційних 
мешканців (серед них можна виділити сім’ї ІТ-спеціалістів, які зацікавленні у zerowaste-способі життя, оскільки 
дана галузь достатньо динамічно розвивається у Львові, особливо у зв’язку із побудовою ІТ-центром та 
розвитком саме ІТ-кластера протягом останніх кількох років). У свою чергу це також допоможе привабити 
великі компанії відкривати офіси у Львові, а експортні бренди, разом із людьми та інвестиціями є трьома із 
шістьох елементів сучасного бренду території згідно С. Анхольта. 

Згідно даних, отриманих під час проведення досліджень, люди зацікавлені не лише у здешевленні 
вартості комунальних послуг, але й у способі отримання та постачання цієї енергії.  

Встановлення СЕС на дахах багатоквартирних будинків – це довгострокова інвестиція не тому, що на те, 
щоб повернути вкладені кошти та отримати чистий прибуток необхідно декілька років, а тому, що це не лише 
грошові інвестиції, але й інвестиції в привабливість міста, лояльність та прихильність до нього не лише 
теперішніх жителів, але й майбутніх, повага та зацікавленість у ньому інвесторів, значний плюс для туристів з 
уже «чистих» країн світу. 

 
1. Закон України «Про альтернативну енергію» від 20.03.2003 року № 555-IV.  
2. Закон України про електроенергію» від 16.10.1997 року від № 575/97-ВР.  
3. С. Анхольт, «Міста та регіони», 2007.  
4. С. Анхольт, «Міста: імідж, ідентичність, репутація», 2010.  
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ІННОВАЦІЇ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ  
 
В 2018 році було зроблено більше 100 проривних інновацій на залізничному транспорті, було проведено 

більше 10 виставок і конференцій щодо нових транспортних технологій. Також свої цьогорічні інновації 
презентували чотири світові лідери у розвитку транспорту. 

China Railway Rolling Stock Corporation що має головний офіс у Пекіні, налічує 46 повноважних та 
мажоритарних дочірніх компаній та понад 180 000 співробітників. CRRC - найбільший у світі постачальник 
залізничного транзитного обладнання з найбільш повними лініями виробництва та провідними технологіями. 
CRRC офіційно випустила нове покоління автомобілів метро з вуглецевого волокна "CETROVO". Це була 
перша поява нового покоління вуглецево-волоконних метро в світі. Вони розробляються з багатьма передовими 
новими матеріалами та технологіями, та повністю покращені в галузі енергозбереження та захисту 
навколишнього середовища, комфорту та інтелекту. Вони є найсучаснішими технологічними досягненнями в 
області метрополітену і являють собою технічні тенденції майбутніх поїздів та логістики міст. Нове покоління 
транспортних засобів пристосовується до більш жорстоких кліматичних та географічних умов і може 
працювати в складних умовах, таких як висока температура, вологість, надзвичайно низька температура -40 С і 
висота до 2500 м. 

Другою є французька компанія Alstom, яка займає друге місце у світі по найвищій максимальній 
швидкості поїзда в 580км/год. Найсучасніший продукт Alstom в галузі залізничних перевезень — це швидкісні 
потяги четвертого покоління AGV. Alstom анонсувала початок роботи над новим поколінням пасажирських 
швидкісних поїздів Avelia Horizon. Потяги даної моделі, будучи двоповерховими, вперше в історії подолають 
300-кілометровий рубіж швидкості. При цьому, новий потяг буде на 10% легшим від нинішньої моделі Avelia, і 
на 20-40% економнішим в експлуатації, ніж одноповерхові поїзди. 

Ще однією новинкою цього року від компанії Alston став поїзд Coradia Stream. Coradia Stream - 
найсучасніший, низькопологовий, високопродуктивний, технологічний і стабільний поїзд, розроблений для 
задоволення повного спектру потреб пасажирів. Модульний дизайн Coradia Stream дозволяє операторам 
вибирати конфігурацію та інтер'єр, які найкраще працюють для їх ринкової та комерційної стратегії 

Третьою буде компанія Siemens - другий у світі та найбільший у Європі міжнародний концерн, що 
працює у галузі електротехніки, електроніки, енергетики та  машинобудування. Концерн Siemens 
представлений більше ніж у 190 країнах світу, що робить його, FIFA і The Coca-Cola Company одним із лідерів 
серед компаній і організацій. Компанія Siemens представила новий надшвидкісний пасажирський поїзд Velaro 
Novo. Нова модель транспортника буде на 30% економнішою. Крім цього, новий поїзд на 15% легший за своїх 
попередників, та на 10% просторіший для пасажирських місць. Розробники зазначають, що корпус поїзда 
базується на концепції “порожньої трубки”. Тобто всередині немає постійних об’єктів, і інтер’єр може бути 
виготовлений у відповідності з побажаннями замовника. 

Четвертою є канадська компанія Bombardier, яка є найбільшим у світі виробником залізничного 
транспорту. Bombardier презентувала гібридний електропоїзд Talent 3 з живленням від акумуляторних батарей. 
Поїзд оснащений чотирма встановленими на даху тяговими акумуляторними батареями, які в процесі руху 
можуть підзаряджатися від контактної мережі змінного струму напругою 15 кВ, частотою 16,7 Гц і за рахунок 
енергії рекуперативного гальмування Нова технологія забезпечує високий рівень екологічності та зниження 
рівня шуму на 50% в порівнянні з дизельними поїздами. 

Поїзд може пройти без підзарядки близько 40 км. Цей показник буде зростати в міру вдосконалення 
акумуляторних батарей. Передбачається, що вже в 2019 році такі поїзди наступного покоління зможуть 
проходити до 100 км. 

Як ми бачимо світ не стоїть на місці. Кожного дня щось змінюється, вдосконалюється та прогресує. У 
всьому цьому транспортному прогресі Україна займає значну частину. Тому будемо сподіватися що всі ці 
технології в найближчий час з’являться і у нас, і ми будемо не тільки брати участь у їх розробці і 
вдосконаленні, а й самі будемо ними користуватися. 

 
1. Вікіпедія [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org 
2. InnoTrans  [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.innotrans.com 
3. Мира [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.zdmira.com 
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УПРАВЛІННЯ СКЛАДСЬКИМИ ПРОЦЕСАМИ КОМПАНІЇ IKEA 
 
Управління ланцюгами поставок і вся пов'язана з цим операційна діяльність - основна функція в бізнесі. І 

якби така глобальна компанія, як IKEA, не приділяла цьому такої пильної уваги, це, безсумнівно, спричинило б 
великі витрати, тривалі терміни виконання замовлень, і звичайно, страждала б якість продукції та сервісу [1,  
с. 17]. 

Бізнес-ідея ІКЕА полягає в тому, щоб змінити на краще повсякденне життя багатьох людей, пропонуючи 
широкий асортимент зручних і функціональних товарів для облаштування будинку за найнижчими, доступним 
для більшої частини споживачів цінами [6]. 

У міжнародній і національній логістиці, як і в інших професійних областях господарської діяльності 
існують різні проблеми різного рівня, а також перелік необхідних технологій і методів їх подолання.  

Складська логістика в даному випадку не виняток. Оскільки склад можна вважати якщо не серцем 
логістики, то безумовно особливо життєво важливим органом, то і стан даного об'єкта має бути практично 
ідеальним, інакше постає проблема порушення якісного функціонування всього логістичного ланцюга. Одна з 
основних проблем - ефективне використання складських площ, яка не дає динамічно розвиватись багатьом 
компаніям. 

Якщо говорити про складську діяльність компанії ІКЕА, яка має постійний великий оборот товару, що 
породжує величезне число логістичних операцій всередині складу. За час існування і розвитку компанії вона не 
тільки справляється з завданнями по розміщенню і зберіганню товару, але і поступально, динамічно знижує 
витрати. Що ж змушує ІКЕА постійно замислюватися про те, як вдосконалювати роботу складу, 
використовувати наявні складські площі все більш і більш ефективно? Відповідь проста - проблема 
обмеженості площ і постійне зростання обороту товарів, а також нові артикули, які необхідно зберігати на 
складі. І якщо з плином часу склад заповнюється, як здавалося б, на максимум, то фахівці логістики ІКЕА 
працюють над тим, як витягти з наявних площ максимум корисності.  

Основний показник, за яким оцінюється ефективність роботи на складі в ІКЕА - відношення кількості 
зйомів / підйомів товару та інших операцій з ним до обсягу проданого товару. Даний показник має пряме 
відношення до того, наскільки ефективно і правильно використовуються складські площі [5, с. 330] По-перше, 
тому що розташування складських зон впливає на кількість операцій в ланцюзі доставки товару клієнту з 
моменту прийому товару на склад. По-друге, при перетині дій і операцій з видачі товару зі складу, його 
приймання і подальшому розташуванні, тобто при одночасному виконанні цих операцій необхідно, щоб зони 
розташовувалися в певній послідовності, мали необхідні розміри для виконання операцій, а шляхи між зонами 
дозволяли безперешкодно пересуватися техніці і робочому персоналу в обох напрямках (від зони приймання до 
зони видачі та відвантаження) [4, с. 304]. 

На фінансові показники компанії ІКЕА ефективність використання складських площ впливає наступним 
чином - при раціональному використанні наявних площ, немає необхідності залучати додаткові складські 
приміщення, будувати нові будівлі і споруди, що дозволяє істотно заощадити, не збільшуючи витрати на 
зберігання товару. 

Компанія ІКЕА дуже економно витрачає свої ресурси, тому освоєння нових складських площ - можливо 
тільки тоді, коли вже наявні площі працюють високоефективно і рівень їх розвитку та використання досягає 
найвищих позначок. [3, с. 26]. Проблема ефективного використання складських площ актуальна для компанії 
ІКЕА сьогодні, оскільки вона планує продовжувати свій розвиток, нарощувати виробничі потужності, 
збільшувати оборот, виходити на нові ринки, зокрема і на ринок України.  

 
1. Воронов А. В. Формування поняття, місії, цілей, завдань, функцій, інтегральної логіки: принципів і 

методів міжнародної фармацевтичної логістики. / А. В. Воронов., 2014. – 17 с.  
3. Таран С. К. Збільшення обсягів продажів на тих же площах складу / Сергій Таран, керівник 

проектного напрямку, компанії "Logistics systems". // журнал Сучасний склад. – 2013. – с. 26–27. 
4. Улибіна Ю. М. Мистецтво управління складом / Ю. М. Улибіна, С. Н. Бердишев. // Ай Пі Ер Медіа. – 

2015. – с. 304.  
5. Фразеллі Е. Світові стандарти складської логістики / Едвард Фразеллі., 2012. – 330 с. 
6. Офіційний сайт компанії ІКЕА [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: 

https://highlights.ikea.com/2017/facts-and-figures/. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕРНОВОЇ ЛОГІСТИКИ 
 
Україна має значні потенціали у розвитку агрологістики, проте на сьогодні логістика залишається все ще 

«проблемним» фактором у сільськогосподарському секторі.  
Зернова логістика – це процес планування, організації, контролю та управління господарськими 

операціями, пов’язаними з доведенням зерна від виробника до споживача. Незважаючи на те, що Україна 
вважається крупним виробником та постачальником зернових культур, вона має значні логістичні проблеми. 

Актуальність теми полягає в тому, що аграрна логістика в Україні має проблеми з транспортуванням 
зерна, так як логістичні витрати становлять на 40% більше, ніж на ці ж послуги в Німеччині [1]. 

Процес транспортування зерна виглядає таким чином: з українських полів зерно доставляють на 
елеватори, де воно сушиться і зберігається. Експортують зерно залізничним, автомобільним та річковим 
транспортом, або ж через порти. 

Транспортування більшості зерна відбувається залізницею. Однак щороку стан цієї транспортно-
логістичної системи в Україні гіршає. Це пов’язано зі збільшенням навантаження на цей вид транспорту й  
високим рівнем зношення рухомого складу. Сьогодні українська залізниця вкрай виснажена технічно, вагонний 
парк старіє, а в сезон перевезень особливо гостро відчувається нестача зерновозів та локомотивів. Розподіл і 
використання вагонів відбувається у непрозорий спосіб. Очевидно, що правила і тарифи використання 
залізничної інфраструктури мають бути однаково прозорими для всіх перевізників. Це дозволить приватним 
перевізникам створити власний парк хоперів і конкурувати на ринку перевезень зерна, пропонуючи дешевші і 
якісніші послуги аграрним виробникам. 

Що стосується річкового транспорту, цей вид логістики теж переживає кризу. Обмежувальними факто-
рами активного використання річкового транспорту є: відсутність достатньої кількості терміналів, наявність 
мілинних ділянок, а також шлюзів, які потребують ремонту. Проте річкове транспортування має величезний 
невикористаний потенціал, адже таке перевезення є найбільш економним.  В останні роки велика увага при-
діляється відновленню річкового флоту, поглибленню дна та підвищення пропускної спроможності річок [2]. 

Автомобільний транспорт є важливим елементом зернової логістики, забезпечуючи необхідну гнучкість і 
пропускну здатність, проте всім відомо стан українських доріг і які проблеми є з вантажними перевезеннями. 
Звичайним прикладом є перевантаження зерновозів, загальна вага яких перевищує дозволені 38 тон. Це 
призводить до руйнації дорожнього покриття та зростання викидів вуглецю у атмосферу. Тому паралельно із 
забезпеченням необхідних інвестицій у розвиток мережі автодоріг сьогодні почала створюватись система 
пунктів вагового контролю. Відтак подорожчання вантажних перевезень дозволить перенаправити надлиш-
ковий вантаж на залізничні та річкові маршрути. 

 Існують й інші проблеми зернової логістики, як наприклад неефективне використання інфраструктури зі 
зберігання та перевалки зерна. В Україні сьогодні для завантаження повного потягу з зерном із використанням 
застарілого обладнання необхідно до 10 днів, тоді як сучасне обладнання дозволяє робити це за 1 день. 
Інвестування в оновлення цієї інфраструктури дозволить не лише підвищити її ефективність, а і забезпечити 
необхідну швидкість перевезення [3].  

 Отже, зернова логістична система потребує модернізації наявних та введення у дію нових потужностей. 
Для цього необхідна виважена інвестиційна політика зацікавлених суб’єктів господарювання та державна 
підтримка. Таким чином, спільними зусиллями логістична інфраструктура в ближчій перспективі відповідатиме 
потребам ринку.  

 
1. Куценко І., Маслак О. Необхідність розвитку зернової логістики в Україні [Електронний ресурс] / І. 

Куценко, О. Маслак.– Режим доступу : https://propozitsiya.com/ua/neobhidnist-rozvitku-zernovoyi-logistiki-v-
ukrayini. (дата 17.12.2015).  

2. Науменко Д. Логістика зернових в Україні: бар’єри для росту експорту [Електронний ресурс] / Д. 
Науменко. – Режим доступу : https://ukr.lb.ua/economics/2016/08/15/342521_logistika_zernovih_ukraini.html. 
(дата 30.09.17).  

3. Маслак О. Розвиток зернової логістики в Україні [Електронний ресурс] / О. Маслак // Агробізнес 
сьогодні. – 2016. – № 14 (333). – Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua/ekonomichnyi-gektar/5898-
rozvytok-zernovoii-logistyky-v-ukraiini.html. (дата 29.08.17). 
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ІННОВАЦІЙНІ ЛОГІСТИЧНІ ПРОЕКТИ В РІТЕЙЛІ 
 

У сучасному світі інновації - це інструмент прогресу у всіх сферах життєдіяльності соціуму. Рітейл - не 
виняток і під час активного прогресу новітніх технологій і підвищеної конкуренції, у рітейлерів є гостра 
необхідність впроваджувати інноваційнірішення, щоб в черговий раз завойовувати увагу споживача. 

Аналіз даних світового рітейлу на кінець 2017 року показав, що більш, ніж половина компаній - 
рітейлерів очікують збільшення продажів за рік, незважаючи на зниження відвідуваності фізичних магазинів на 
8%. Інтернет-торгівля в 2017 роцізросла на 10% – досягнувши 48,7 млрд. євро. Традиційний рітейл виріс тільки 
на 2%. Також, експерти стверджують, що дана тенденція спостерігатиметься і у поточному році.  

Для задоволення наростаючих вимог клієнтів, які сьогодні все більшою мірою пов’язані із 
індивідуальним підходом, найбільш гострою проблемою сучасного рітейлу є якість та швидкість 
обслуговування клієнтів. В цьому аспекті визначальну роль відіграє здатність бізнесу до якнайповнішого 
використання можливостей сучасних інформаційних технологій, які складають базис інноваційних рішень в 
будь-якій сфері діяльності, в тому числі в логістичній. 

 
Таблиця 1 

Приклади інноваційних рішень в рітейлі 

Інноваційні 
рішення в 
рітейлі 

Результати Переваги Недоліки Компанія, яка 
застосувала 

Чат-боти в 
обслуговуванні 
покупців 

Ефективне та швидке 
консультування споживачів 

Якісне 
обслуговування 
на всіх етапах 
оформлення 
покупки 

Цифрові 
технології ніколи 
не замінять 
вражень, живих 
почуттів і емоцій 

ПриватБанк 

Електронні 
цінники для 
товарів 

Інвестування в дані продукти в 
подальшому може принести 
величезні доходи 

Зменшує витрати 
на оплату праці 

Зменшення  
робочих місць 

SystemGroup - 
єдиний в Україні 
системний 
інтегратор 

Сервіс з 
доставки 
продуктів 
харчування 

Доставка продуктів харчування в 
конкретний час по вказаному 
адресу 

Швидка доставка 
продуктів 
харчування та 
збереження часу 
споживача 

Переплата за 
продукти 
харчування 

Онлайн-продажі 
запустили 
вже близько 15 
FMCG-мереж 

SMART (англ. 
Smart Parcel 
Shop) -
відділення 

Максимізаціялогістичнихпослуг за 
мінімуму простору 

Швидка доставка 
(до 24 годин) 

Значні обмеження 
по вазі посилки 

Логістичний 
оператор Justin OSR (англ. 

Online Service 
Retail) - 
відділення 

Максимальний комплекс 
логістичнихта інформаційно-
фінансових послуг 

Максимальний 
комплекс послуг, 
вмонтована 
примірочната 3 
робочі місця 

Відділення займає 
велику площу 

 
Проаналізувавши найактуальніші інноваційні рішення в рітейлі, можемо зробити висновок, що 

незважаючи на те, що рішення має свої незначні недоліки, все ж таки компанії активно впроваджують їх у свої 
діяльності, оскільки спричиняють суттєвезменшення витрат, підвищення якості роботи, значно впливають на 
швидкість виконання замовлень. 

Особливої уваги заслуговує ознайомлення із інноваційними рішеннями, що пов’язані із відкриттям у 
поточному році в Україні поштово-логістичного оператора –Justin. Інвестором Justin виступає холдинг 
FozzyGroup, який недавно купив кур'єрську службу Post.ua. Оператора так само підтримує банк «Схід», а одним 
з партнерів є компанія-перевізник «Автолюкс». Justin планує побудувати мережу з 700 відділень по всій 
Україні: 500 відділень Justin в магазинах «Сільпо», «Фора» і Fozzy, плюс ще 200 локацій у компанії 
«Автолюкс» експрес - пошта. Проект відкриття Justin передбачає відкриття відділень у форматі SMART (англ. 
Smart Parcel Shop) та OSR (англ. Online Service Retail) – відділень.  

Особливістю SMART-відділеньє прийом, видача та відправлення сім днів на тиждень швидких доставок: 
до 24 годин із Києва по всій Україні. Таке інноваційне рішення спрямоване на більш якісне обслуговування 
кожного споживача, оскільки відділення будуть розташовані у великих супермаркетах, що є зручним для 
клієнта. Велика кількість SMART-відділень націлена на забезпечення оперативного обслуговування. 

Особливістю OSR відділень є націленість на надання максимального комплексу послуг з логістики, 
доставки та інформаційно-фінансових послуг. Передбачається також, що відділення буде обладнане 
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примірочною, в якій клієнт зможе не тільки приміряти одяг і взуття, а так само зробити перевірку отриманих 
електротоварів.OSR-формат відділень відрізняє також і доступність ряду фінансових послуг: послуга 
кредитного брокера, грошові перекази фізичним особам, страхування, кредитування тощо.Крім оперативного 
повернення платежу, ще одна послуга, яку зробить доступною Justin – моментальний платіж COD. В такому 
випадку клієнти зможуть здійснювати оперативне повернення коштів протягом 30 хвилин з моменту здійснення 
транзакції.  

Порівнюючи Justin із таким сервісом як Нова пошта, можна зробити висновок, що Justin є усі шанси 
стати лідером на ринку завдяки своїй багатофункціональності. Відзначимо, що діяльність нововведеного 
сервісу буде спрямована на великі бізнеси, клієнтів та продавців інтернет-магазинів.  

В цілому, для вітчизняного рітейлу запуск інноваційного проекту Justin є важливою подією, оскільки 
задає новий формат якості задоволення потребклієнта, в якому швидкість та багатофункціональність відіграють 
роль каталізаторів успіху, що відповідно створює нові виклики у конкурентному середовищі логістичних 
операторів.  

 
1. Електронний ресурс. Режим доступу – [https://logistics-ukraine.com/2018/07/11] 
2. Електронний ресурс. Режим доступу – [https://nachasi.com/2018/07/12/servis-dostavky-justin/] 
3. Електронний ресурс. Режим доступу – [https://psm7.com/news/novyj-pochtovyj-operator-otkryvaet-smart-

otdeleniya-po-vsej-ukraine.html]. 
4. Електронний ресурс. Режим доступу – [https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/consumer-

business/articles/global-powers-of-retailing.html] 
5. Електронний ресурс. Режим доступу – [http://investment-estate.com/uk/novosti/top-10-mirovyh-trendov-

2018-goda-v-sfere-riteyla]. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ АВТОМОБІЛІВ В ЛОГІСТИЦІ 
 
На протязі останніх кількох років відбуваються дискусії з приводу того, коли безпілотні автомобілі 

зможуть витіснити звичайні автомобілі на дорогах. Інститут інженерів з електротехніки та електроніки  в 
Америці прогнозує, що вже у 2040 році близько 20% автомобілів в світі не потребуватимуть водія. Звісно дані 
зрушення в транспортній системі вплинуть і на логістику, яка є також зацікавленою стороною у розвитку даної 
технології, так як підприємства завжди намагаються якомога більше автоматизувати логістичний процес, тим 
самим зменшити собівартість. 

За даними всесвітньо відомого німецького  агентства ДПА (Deutsche Presse-Agentur GmbH) використання 
безпілотних вантажівок призведе до скорочення логістичних витрат на 47% і даний ефект можна буде спо-
стерігати вже до 2030 року [1]. 

За даними дослідження проведеними Strategy&, що спеціалізується на консультаціях у сфері вантажних 
перевезень, витрати скоротяться  за рахунок впровадження електронного документообігу (діджиталізації) та 
автоматизації процесів логістики, але найбільшу економію в розмірі 80% буде досягнуто завдяки скороченню 
персоналу. 

Розробники безпілотних автомобілів також просувають ідею відмови від залучення робочої сили в 
транспортні перевезення. На свою користь вони надають такий список переваг безпілотних автомобілів: - 
помітне зниження собівартості перевезення вантажів та людей за рахунок скорочення використання людської 
праці, що тягне за собою зменшення виплат на заробітну плату; - можливість здійснення перевезень у 
небезпечних зонах, під час стихійних лих, техногенних катастроф або військових дій;- більш економне 
споживання пального і використання доріг за умов централізованого управління транспортним потоком; -
звуження ширини дорожнього покриття, що тягне за собою зростання пропускної здатності доріг; – мінімізація 
людських жертв у разі ДТП [7]. 

Попри наявність таких вагомих переваг на користь безпілотних автомобілів, потрібно також враховувати 
і недоліки, а саме: - неможливість визначення відповідальності за надану шкоду; - зростання безробіття, 
спричинене звільненням персоналу, чия робота була пов’язана з водінням; - неможливість повного покладання 
на програмне забезпечення; - збільшення випадків мінування та вандалізму безпілотних автомобілів; - 
відсутність досвіду водіння в критичній ситуації [7]. 

На даний момент розвитку безпілотних автомобілів деякі системи працюють за рахунок новостворених 
інфраструктурних систем, які можуть бути вбудовані в дорогу або біля неї, та проте більш просунуті технології 
передбачають симуляцію присутності людини на рівні прийняття рішень про керування та швидкість 
автомобіля, за рахунок використання камер, сенсорів, радарів і систем супутникової навігації. 

Враховуючи майбутній потенціал даної технології багато компаній зайнялося розробкою власних 
продуктів для задоволення масового попиту, а саме: General Motors, Volkswagen, Audi, BMW, Volvo, Nissan, 
Google, Cognitive Technologies і інші. 
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“Логістична індустрія стикається зі значними технологічними змінами, які впливають на традиційні 
бізнес-моделі і ролі експедиторів, на вантажні компанії і далекобійників”, – вважає фахівець Strategy& в галузі 
розробки комерційних стратегій Герхард Новак. На його думку, в майбутньому більше значення матиме 
кінцева ціна за 1 км шляху, ніж технічне оснащення вантажівок і комфорт працівників. 

За даними видання, до 2030 року безпілотні вантажівки зможуть майже в 2,5 разу швидше доставляти 
товари, ніж фури з водіями у зв’язку з тим, що відпаде необхідність у відпочинку для далекобійників, їхнє місце 
займуть оператори, що під час роботи зможуть займатися іншими справами. Знизяться витрати на паливо, 
оскільки безпілотні автомобілі витрачають його ефективніше, вибираючи найоптимальніший маршрут і швид-
кість руху.  Також новітні логістичні алгоритми дозволять знизити пробіг фур порожняком.[1] 

Високотехнологічний логістичний ланцюжок дозволить знизити адміністративні витрати і зменшити 
розмір страховки. За словами експертів, повністю автоматизована система навантаження, складування та 
розвантаження також підвищить ефективність підприємств. 

Використання безпілотних автомобілів допоможе також скоротити кількість ДТП, що тягне за собою 
зменшення страхових виплат. Дані зміни вплинуть і саму страхову галузь, адже достатню частку становлять 
внески по страхуванню відповідальності та житті водіїв. [5] 

На даний момент у Великій Британії випробовуються колони частково безпілотних вантажівок, які 
проводить приватна компанія -  Лабораторія транспортних досліджень (TRL). ЇЇ партнерами за цим проектом 
стануть нідерландський виробник вантажівок DAF Trucks, британська Ricardo, що спеціалізується на 
"розумних" транспортних технологіях, і німецька логістична компанія DHL. В даній колоні перша вантажівка 
керується людиною, а друга та третя – без. Швидкість руху, гальмування та напрямок руху всіх вантажівок у 
колоні регулюватиме водій, що знаходиться в 1 машині. Міністерство транспорту Британії вважає, що дана 
схема руху вантажівок скоротить викиди вуглекислого газу за рахунок зменшення опору повітря. Дана схема 
може не підійти в Великій Британії, де є багато в'їздів та виїздів, проте має сенс застосування її на просторах 
Америки.[2] 

З квітня 2011 в лондонському аеропорту Хітроу були повністю запущені автоматичні маршрутні таксі 
(міні-автобуси). Їхня швидкість сягала до 40 км/год, а місткість -  до 4 людини. За отриманими результатами  
безпілотні автомобілі економніше за звичайні на 70%  та економніше звичайних автобусів на 50%.[3] 

В квітні 2018 Завод «КАМАЗ» оголосив про намір впровадити безпілотні вантажівки для переміщення 
кабін по території між заводами. Назва безпілотника – «Одіссей», він матиме 4 типи сенсорів та можливість 
дистанційного управління при виникненні непередбачуваних ситуацій. Планується, що в наступному році 
автомобілі почнуть працювати.  

Попри досить оптимістичні прогнози, точно визначити, коли стане можливо застосовувати безпілотні 
вантажівки в Україні досить важко. Надто багато проблем на шляху впровадження. Для справної роботи сис-
теми потрібні: чітка розмітка та знаки, гарне дорожнє покриття, наявність стабільного підключення до 
інтернету та сприятливий клімат. На даний момент стан доріг в деяких місцях потребує термінового капіталь-
ного ремонту, нанесення нової розмітки і встановлення повністю нових дорожніх знаків. Датчики руху не 
можуть коректно працювати в дощ та сніг, що говорить про необхідність подальшого розвитку системи.  

Проте Україна має великі можливості для застосування безпілотної техніки внутрішнього типу. На 
сьогоднішній день тривають розробки запорізькими розробниками безпілотного автомобіля і концепту 
«розумної дороги» . Pilotdrive- це система, яку можна встановити на будь-який вид транспорту.  

«Розумна дорога - це фізична ідентифікація дорожніх знаків, доріг, вулиць, напрямків за допомогою 
пасивних / активних радіочастотних RFID-міток, що встановлюються на дорожньої розмітки, світловідбивачі, 
бордюрах, дорожніх знаках, огорожах, відбійниках і т.д.». Дана технологія працює так: на дорозі встановлені 
RFID-мітки, в які записана інформація про її розміщення, відстань до найближчої попередньої та наступних 
міток, інформація про стан дороги, що включає: повороти, ухили, перетин доріг і т.д. За амплітудою зворотного 
сигналу, що йде від RFID мітки, визначається відстань від мітки до автомобіля. А за інформацією як мінімум 
від трьох міток розраховується точна координата вже самого автомобіля.[6] 

Як можна побачити розробники серйозно зайнялися розробкою безпілотних систем, які зможуть не 
просто полегшити і змінити побут населення, а і допомогти логістиці в оптимізації транспортних перевезень та 
значно зменшити витрати на неї. 

 
1. Безпілотні вантажівки допоможуть скоротити витрати на логістику вдвічі – лослідження. 

[Електронний ресурс]/. – Режим доступу: https://news.finance.ua/ua/news/-/434707/bezpilotni-vantazhivky-
dopomozhut-skorotyty-vytraty-na-logistyku-vdvichi-doslidzhennya  

2. У Британії почнуть випробовувати безпілотні вантажівки[Електронний ресурс]/. – Режим доступу: 
https://www.bbc.com/ukrainian/news-41052467  

3. Беспилотные маршрутные такси в аэропорту Хитроу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://geektimes.ru/post/130778  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ   
 
Згідно аналізу розвитку логістики і її ефективності в рейтингу Світового банку Logistics Performance 

Index (LPI) у 2016 році Україна займала 80 місце маючи негативну тенденцію [1]. В процесі реформування 
станом на 2018 рік Україна піднялася на 14 позицій і посідає 66 місце з 160 країн. Слід відзначити, що в 
пострадянському просторі Україна є третьою після Естонії (36 місце) і Литви (54 місце).  

Логістика є невід’ємною частиною будь-якого бізнесу. Україні важливо мати ефективнy функціональну 
логістичну систeму. Це є однією із вимог Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, згідно якої ми зобов’язані 
виконувати  правила вантажoперевезення з дотримaнням всіх необхідних стандартів. Крім того, наша держава є 
світовим експортером сільськогoсподарської продукції та відіграє життєво важливу роль у забезпеченні 
продовольчої безпеки у світі. 

Тому Міністерство інфраструктури України розробило проект Національної транспортної стратегії 2030 
(НТС) за підтримки Європейського Союзу та Світового банку. Вона складається з конкретних дій та 
зосереджена на розвитку інфраструктури України. 

В НТС-2030 прописано чотири пріоритетні напрямки: досягнення конкурентоспроможності та 
ефективності транспортної системи; інноваційний розвиток транспортного сектору та стратегічних 
інвестиційних проектів; забезпечення соціально безпечного, екологічно чистого та енергоефективного 
транспорту; досягнення безперешкодної мобільності та регіональної інтеграції [2]. 

За статистичними даними Україна має величезні потужності, а саме: 21 700 км залізниць (з них більш як 
47% електрифіковано), 169 500 км доріг, 2 200 км внутрішніх водних шляхів (ВВШ) з 13 морськими (не 
включаючи 5 в Криму) та 10 річковими портами, численні склади (750 сертифікованих зернових складів) [3], а 
також логістичні центри. 

Більше року команда Міністерства інфраструктури разом з експертами Єврокомісії готувала НТС-2030. 
За цей час Міністерство провело регіональні обговорення від Маріуполя до Ужгорода, узгодили стратегію з 
Укравтодором, Укрзалізницею, Адміністрацією морських портів, Державною авіаційною службою. 30 травня 
2018 року Кабінет Міністрів України затвердив НТС-2030 [4]. Для реалізації стратегії необхідно залучати 
приватні інвестиції у порти, дороги, залізницю та аеропорти. Планується також використовувати механізм 
концесії та державно-приватного партнерства.  

Згідно НТС-2030 в автодорожній галузі планується будівництво 10-ти автобанів. Будівництво першої 
такої дороги розпочнеться у 2019 році з напрямком Київ – Біла Церква. У пасажирських перевезеннях заміна 
маршруток на комфортабельні неолайнери. Вже підписаний меморандум про співпрацю з Hyperloop 
Transportation Technologies у сфері впровадження їх технологій. А в авіаційній галузі до 2030 року запланували 
мати 50 працюючих аеропортів. Середня швидкість залізниці становитиме 150 км/год, і за рахунок розвиненої 
залізниці Україна на може стати частиною Нового шовкового шляху [5]. 

Отже, в результаті дослідження можна сказати, що логістичний потенціал України є великий. Просто 
необхідно вжити заходи для поліпшення логістичних послуг в Україні, бо галузь потерпає від низького 
використання виробничих потужностей, неадекватної інфраструктури та високих витрат. Галузева політика 
повинна націлюватися на збільшення транзитних послуг, які занепали. Тому НТС-2030 є одним із 
найважливіших кроків до розвитку логістики в Україні в усіх її сферах. 

 
1. Logistics Performance Index. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://lpi.worldbank.org/ 
2. Стратегія сталої логістики та План дій для України. [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

https://mtu.gov.ua/files/Logistics.pdf 
3. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 
4. Що країна отримає від транспортної стратегії. Інтернет-видання "НВ Бізнес". [Електронний 

ресурс] – Режим доступу:https://biz.nv.ua/ukr/experts/dovhan_v/shcho-krajina-otrimaje-vid-natsionalnoji-
transportnoji-stratehiji-2475028.html 

5. Drive Ukraine-2030. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.ponomaroleg.com/drive-
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«ТОЙОТА» ВІД СИСТЕМИ «КАНБАН» ДО «КАЙДЗЕН» 
 

На світовому ринку логістики Японія займає одне з провідних місць та добре відома в світі завдяки своїм 
досягненням у сфері виробничої логістики.  Зокрема,  японський інженер Таїті Оно виступив розробником 
логістичної концепції «Точно в строк»  та «Канбан», в яких основним принципом є організація роботи супермаркету, 
де покупець сам обирав  потрібні собі товари. Роль «супермаркету» в корпорації Toyota виконав склад.  

Виходячи з логістичної концепції «Канбан» менеджери компанії «Тойота» (в діяльності компанії вперше була 
впроваджена концепція «Канбан»)  склали шість системоутворюючих правил: 

1. Виконавці з нижнього потоку вилучають рівно стільки деталей зі складу, скільки вказано в карточці 
«Канбан»; 

2. Представники верхнього потоку теж постачають запчастини строго відповідно до картки «Канбан»; 
3. Процеси  виробництва та   переміщення не відбуваються  без картки «Канбан»; 
4. Картка повинна бути завжди прикріплена до деталей; 
5. Браковані запчастини не використовуються в системі; 
6. Зменшення кількості карток «Канбан» робить управління більш чутливим до змін, проте без крайньої 

необхідності змінювати усталену кількість карток не варто. 
Тобто можна сказати, що система «Канбан» можна назвати «Точно в строк». Саме ця логістична система дає 

змогу виконати потенційне виключення запасів матеріалів, компонентів і напівфабрикатів у виробничому процесі 
складання автомобілів і їх основних агрегатів. Застосування концепції «Канбан» дозволило компанії «Тойота» 
скоротити страхові запаси, вивільняючи значні грошові кошти.  

Під час Другої світової війни виробництво «Тойота»  було частково знищене, і логістична система «Канбан» 
відійшла на другий план. В після воєнні роки в період відновлення була застосована нова логістична система, яка 
носила назву «Кайдзен» або «5s», що в дослівному перекладі з японської означає «безперервне вдосконалення», 
«поліпшення» або «зміна на краще». У філософії «Кайдзен» «5s» організації безперервно покращують усі функції 
бізнесу, в чому задіяні всі працівники – від директора до звичайного робітника. Однією з головних цитат цієї 
системи є: «Вдосконалювати кожний процес поступово», саме це дає можливість не вдаючись до лишніх розтрат 
ресурсів повернутись назад, якщо під час розвитку-вдосконалення на одному з етапів виявлено помилку.  

Система 5S об’єднує п’ять японських слів (які часто містять ціле поняття). Це частина концепції бережливого 
виробництва, яка дозволяє підприємству досягти конкурентних переваг за рахунок налагодження процесів, 
починаючи від розробки продукції і закінчуючи взаєминами з постачальниками і клієнтами. Кожне «S» в назві 
позначає ключовий принцип, важливий для якісної, продуктивної, і, що важливо, безпечної роботи. Японці 
покроково описали, як зробити так, щоб принципи стали не гаслом, а керівництвом до дії. Для реалізації кожного з 
цих принципів є конкретні інструкції, які в друкованому вигляді складають величезний том. 

1. «Сеірі» – сортування. На робочому місці не повинно бути нічого зайвого, тому на першому етапі потрібно 
визначити потенційно непотрібні предмети.  

2. «Сеітон» – дотримання порядку. Для всіх необхідних інструментів, приладів, оснащення виділяється своє міс-
це, і його обов’язково потрібно підписати. Місце зберігання можна проілюструвати картинкою або, наприклад, силуе-
том, гайкового ключа, щоб працівник міг класти інструмент назад, не замислюючись. Оптимальне ж розташування 
предмета визначає логістика - пошук деталі або інструменту не повинен займати більше 30 секунд.  

3. «Сеісо» – принцип дотримання чистоти. Робоче місце та обладнання вимагають систематичної прибирання. 
Зазвичай ділянку розбивають на зони, призначають відповідальних за усунення забруднень.  

4. «Сеікецу» – стандартизація, необхідна умова для виконання перших трьох правил. Всі найкорисніші 
правила і процедури потрібно викласти письмово, щоб вони стали наочними і легко запам’ятовувалися. Компанія 
розробляє стандарти документів, покрокові інструкції з обслуговування обладнання, техніки безпеки з 
використанням візуального контролю. 

5. «Сіцуке» – вдосконалення. Правила і норми поведінки працюють тільки тоді, коли стали звичкою і 
дотримуються всіма. Використання принципів 5S в повсякденній діяльності має на увазі формування нової культури 
виробництва. 
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ЛОГІСТИКА ЯК СТИЛЬ ЖИТТЯ 
 

Логістика потужно розвивається і за останні десятиліття набула особливого розмаху. Сміливо можна заявити, 
що логістика – одна з найбільших галузей у світі. До прикладу, майже 70 відсотків вантажів, перевезених у США, 
залежать від вантажних автомобілів, фактично вантажівки Америки транспортують 671 мільярд промислових 
товарів щорічно, а у Японії перевозять крихкий товар у рисовому лушпинні. Цікаво ж, чи не так? [1] 
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Логістика в сучасному світі стала надзвичайно популярною, адже дозволяє фірмам вигідно обирати 
постачальника, перевозити продукцію, зберігати її, знаходити оптимальні точки її збуту, а також розподіляти 
по торговим мережам. Окрім того – це зменшення витрат для виробничої компанії. Коли оборот товарів досить 
великий, стає особливо важливо правильно розрахувати шлях його транспортування з точки А в точку В. 
Логістика як сфера діяльності неоднорідна – поділяють логістику закупівель і продажів, логістику складування 
і запасів, транспортну логістику, виробничу логістику і логістику ланцюгів поставок (управління ланцюгами 
поставок). Всім відома логістика як наука про оптимальне управління матеріальними, інформаційними та 
фінансовими потоками в економічних адаптивних системах із синергетичними зв'язками. Та чи задумувались 
Ви, що стикаєтесь з логістикою щодня, що Ви є логістами свого життя? [2] 

Насправді ж, в особистому житті кожної людини присутні принципи управління і планування. Щодня ми 
шукаємо найбільш комфортний, але і найбільш дешевий (оптимальний) транспорт, як дістатися на роботу чи в 
інше місто, щоразу на основі певних критеріїв робимо вибір, де краще купити продукти тощо. І це все ж 
зв’язано з логістикою. Адже вона працює на основі принципу 7R – необхідний товар, необхідної якості, в 
необхідній кількості, в необхідний час, в необхідне місце, до необхідного споживачеві, з необхідним рівнем 
витрат. Цікаво було б розглянути як діє логістика в соціумі.  

Вступаючи у життя, кожна людина включається у складну систему зв'язків із іншими людьми та 
процесами дійсності; найпершою особливістю такої системи зв'язків постає їх соціальний характер.  Тому 
соціальні процеси передбачають певні унормування, обмеження та впорядкування дій людини. Внаслідок цього 
в суспільстві виникає ціла низка елементів, структур та інституцій, які покликані забезпечити нормальне 
функціонування соціальних процесів [3]. 

Отже, як впроваджувати і використовувати логістичні принципи в соціумі: системність, так як усі дії 
членів соціуму повинні бути узгоджені між собою і переслідувати єдину мету; чіткий поділ відповідальності з 
синергетичним ефектом, оскільки члени соціуму повинні виконувати свої обов'язки і функції спільно, тоді 
ефективність їх дій буде більше, ніж якщо кожен буде діяти не узгоджено з іншими; конкретність, а саме 
чіткість визначення конкретного результату, який необхідно досягти; фінансова грамотність, метою якої є 
підвищення правильного використання і економії грошей; визначення оптимального рівня «запасів» для 
власного простору, адже кожен хоче жити в комфорті, тому не можна перетворювати його «засмічувати» 
непотрібними речима [4]. 

До прикладу візьмемо ситуацію, коли людина іде в похід. Отже, перш за все вона вирішує з ким і куди 
краще піти, як правильно скласти план подорожі з найменшими витратами, але щоб осягнути якомога більше 
цікавих місць. Потім люди, члени соціуму, домовляються, що необхідно взяти зі собою. Це будуть речі 
необхідні для даного типу подорожі, тобто мандрівники не братимуть з собою, до прикладу, ноутбук, адже він 
буде лише мано займати вільне місце. Окрім того вони ділять хто і що бере, які продукти харчування, 
визначатимуть необхідну кількість того, що необхідно взяти із собою, щоб прекрасно провести час та 
здоровими повернутись назад. І ці принципи діятимуть не лише під час походу, але й щодня. 

Отже, логістика – це не лише функція в корпорації, це також стиль життя. Адже для найбільш повного, 
якісного задоволення власних потреб необхідно якнайбільш оптимально використовувати свої ресурси (час, 
гроші тощо).  

 
1. Интересные факты о логистике  [Електронний ресурс] Режим доступу:  

http://anric.ru/usefull/articles/interesnye_fakty_o_logistike.html;  
2. 10 INTERESTING FACTS ABOUT LOGISTICS THAT YOU NEVER KNEW [Електронний ресурс] Режим 

доступу:  https://osagespecial.com/2017/07/10-interesting-facts-about-logistics-that-you-never-knew/; 
3. Людина і суспільство: основні аспекти взаємозв'язку  [Електронний ресурс] Режим доступу:  

https://pidruchniki.com/1911052239359/filosofiya/lyudina_suspilstvo_osnovni_aspekti_vzayemozvyazku;  
4. Логистические принципы в семье  [Електронний ресурс] Режим доступу:  

http://primalog.blogspot.com/2010/01/blog-post.html. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ХОЛОДНОЇ ЛОГІСТИКИ 
 
Успішність роботи фірми залежить від спроможності забезпечити доступність якісного товару для 

клієнта та високий рівень обслуговування.  
Логістичні принципи постачання швидкопсувальної продукції на основі холодних ланцюгів важливий 

чинник щодо збереження свіжості та якості продукції. Ланцюг холодних поставок – це свого роду ланцюг 
постачання, який спеціалізується на складуванні, транспортуванні та зберіганні вантажу, вимагає підтримки 
певного температурного режиму. За допомогою цієї технології можна транспортувати великі обсяги продукції 
на великі відстані. Це характерно для таких типів товарів: їжа та напої, медичні товари, температурні хімічні 
речовини та інші температурно-чутливі елементи. Важливою частиною управління ланцюга холодних поставок 
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є підтримання низьких температур, але не завжди. Наприклад, узимку, деякі фрукти та овочі повинні бути 
гарячими, щоб зберегти свою текстуру або забезпечити їх тривалість. 

Холодний ланцюг складається з 4 основних компонентів, кожен з яких має бездоганно працювати для 
того, щоб забезпечити безпечну доставку та збереження продукції[2]: 

1. Контроль за температурою зберігання; 
2. Контроль за температурою транспорту;  
3. Кваліфікований та старанний персонал; 
4. Ефективні операційні та управлінські процедури. 
Існують такі переваги при його використанні: 
− Зменшення псування продукту – призводить до зниження витрат на складування, але збільшення на 
перевезення; 

− Нижча ймовірність того, що зіпсований продукт потрапить до клієнтів; 
− Краща якість продукту – забезпечує краще обслуговування клієнтів та їх задоволення; 
− Широкий спектр транспортування – сприяє збільшенню експорту та відкриттю нових ринків; 
− Дотримання нормативних актів – в транспортуванні харчових продуктів та ліків для яких 
застосовуються жорсткі умови у всьому світі. 

Логістика, яка використовує ланцюг холодних поставок має свої унікальні ризики, таких як чутливість 
продукту, підвищення вартості вантажів тощо. Найбільші з цих ризиків:[1] 

− Проблеми під час транспортування – пов’язані з перебоями в електропостачанні для холодильників, 
відмова від охолодження рідини або контейнера, погана циркуляція теплоносія в контейнерах; 

− Проблеми під час зберігання в складських приміщеннях – перебої електроживлення, погана ізоляція, 
неоднорідне охолодження; 

− Інциденти під час обробки – навантаження/розвантаження в районах, де температура не регулюється, 
у випадках пошкодження упаковки або самого товару; 

− Недостатня потужність холодної мережі. 
Найбільш очевидним ризиком, який пов’язаний з використанням ланцюга холодних поставок, є зміна 

температура в процесі транспортування та складування продукції. Сьогодні логістичні компанії використовують 
новітні технології, які мінімізують цей ризик: інфрачервоні термометри (дозволяють сканувати відправлення з 
відстані  та вимірювати температуру поверхні); провідні цифрові термометри (датчики розміщуються в зоні 
холодного зберігання та підключаються до монітору або пристрою реєстрації за допомогою проводів); датчики 
температури даних (працюють від акумулятора і записують температуру через певні проміжки часу).  Хоча дані, що 
зібрані температурними лічильниками, допомагають більш надійно виправляти зміни температури, однак вони не 
допомагають запобігти можливому псуванню продукту. Для того, щоб ще більше мінімізувати цей ризик, розробили 
«активні» температурні лічильники. Вони відрізняються від попередніх можливістю підключення до мережі зв’язку 
(наприклад, WI-FI), що дозволяє їм передавати миттєві дані про зміну температури. Саме це дозволяє вчасно 
відреагувати і виправити такого типу проблему. 

 
1. Cold Chain Logistics Management & Monitoring — The Ultimate Guide. Електронний ресурс: 

https://www.roambee.com/resources/cold-chain-logistics-management-monitoring 
2. The Cold Chain and its Logistics. Електронний ресурс: https://transportgeography.org/?page_id=6585 
3. Є. В. Крикавський, Т. В. Наконечна «Від холодної логістики до ланцюгів холодних поставок». 

Електронний ресурс: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34842/1/15_79-84.pdf 
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ХАБИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ 
 

Термін «хаб» було запозичене з англійської мови в середині ХХ століття. Спочатку як авіаційний термін, 
а потім - загальний транспортний термін. 

Як загальний транспортний термін хаб - пересадочний і перевантажувальний вузол [1]. 
Логістичні хаби зосереджені по всьому світу (Європа, Азія, Північна Америка, Канада, Афррика, 

австалія, тощо.) 
Найвідомішими на найбільшими хабами є:   
− Порт Роттердам (Нідерладни); 
− Порт Антверпен (Бельгія); 
− Порт Гамбург (Німеччина); 
− «Інтерпорто Болонья» (Італія); 
− Порти Сінгапур, Шанхай, Гонконг (країни Азії). 
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Ці логістичні хаби характеризуються як найпотужніші не лише через вигідне географічне положенням, 
але й через вантажооборот. Також вони активно співпрацюють понад із 1000 портами в різних куточках світу, 
відкривають ринок для різноманітних компаній, зокрема транспортно - експедиційних та логістичних.  

Наприклад, порт Роттердам обробляє понад 465 т. вантажу щорічно, а також має здатність приймати 
сучасні судна через відсутність обмежень при  осадці [2]. 

Антверпен шотижня відправляє поїзди до 70 міст в 19 країнах світу характеризується складським 
простором понад 153 000 м? [3]. 

А порт Гамбургу відрізняється своїм масштабом, оскільки займає 13 % території Гамбургу (тобто 8300 га) [4]. 
«Інтерпорто Болонья» розпоряджається 3 інтермодальними теміналами, 1 шлюзом доступу з системою 

управління, 600 000 м? складських приміщень, 665 000 м? залізної дороги, 45 камерами спостереження, 1 
платною автомагістраллю, оптичним волокном [5]. 

В Азії логістичні хаби формуються за принципом вільної економічної зони. Наприклад, Шанхай умовно 
поділяється на  4 зони: зони вільної торгівлі Waigaoqiao, зони вільного автомобільного парку Waigaoqiao, зони вільного 
торгового порту Яншань та зони вільного торгового порту Пудун., загальна площа яких становить 788 000 м? 

Україна містить величезний потенціал країни, яка може бути активним і успішним транспортним хабом, 
необхідним не тільки для українських експортерів, але й для компаній – перевізників. 

Для перетворення України в логістичний центр було розроблено проекти: 
1. “Наваль”; 
2. “Сухий порт” в Одесі; 
3. “Сухий порт” на Львівщині [1]. 
На шляху трансформації в логістичний центр, Україна зустрічається з рядом перешкод, зокрема таких як: 

відсутність реального усвідомлення власного потенціалу, нездатність вищих ешелонів влади реалізовувати 
проекти великого масштабу, корупція, політична нестабільність, низький рівень розвитку транспортної 
інфраструктури. 

Отож, на сьогоднішній день Україна має усі шанси стати успішним логістичним центром на 
Євразійському регіоні. Для цього їй слід активно розвивати таку сферу як логістика, оскільки вона відграє 
вагому роль в розвитку країни в цілому і є невід’ємною частиною розвитку кожної галузі.  

 
1. Мягков А. Україна – транспортний хаб, або Як наростити потужності зберігання до 2030 року? 

[Електронний ресурс] / А. Мягков // Grain Ukraine. – Режим доступу до ресурсу: 
https://agropolit.com/spetsproekty/216-ukrayina--transportniy-hab-abo-yak-narostiti-potujnosti-zberigannya-i-
perevalki-zernovih-do-2030-roku.  

2. Rotterdam, Historic Center of Trade and Transportation [Електронний ресурс] // ProLogis. – Режим 
доступу до ресурсу: https://www.prologis.com/industriallogisticswarehousespace/europe/netherlands/rotterdam-
historic-center-trade-and.  

3. Antwerp, Water-Transport Capital of Belgium [Електронний ресурс] // ProLogis. – Режим доступу до 
ресурсу: https://www.prologis.com/industrial-logistics-warehouse-space/europe/belgium/antwerp-water-transport-
capital-belgium.  

4. Hamburg, Trade and Business Hub of Northern Germany [Електронний ресурс] // ProLogis. – Режим доступу до 
ресурсу: https://www.prologisgermany.de/en/industriallogisticswarehousespace/europe/germany/hamburg-trade-and-business-
hub-northern-germany.  

5. Hub logistico | Interporto Bologna Spa [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.interporto.it/. 
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОНТЕЙЛЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ  
 
В умовах євроінтеграції одним із головних та пріоритетних завдань для економіки України стає 

підвищення рівня транзитності її транспортних систем, удосконалення транспортно-митних технологій, що 
неможливо здійснити без поліпшення взаємодії різних видів транспорту в транспортних вузлах і розвитку 
інтермодальних систем міжнародних перевезень. Одним із інноваційних способів вирішення цих завдань є 
здійснення контрейлерних перевезень. 

Питання контрейлерних перевезень розглядали у своїх роботах такі науковці як В.О. Баланов, О. І. Гор-
бенко,  Л.А. Гужевська, О.В. Денис, А.М. Котенко, Г.М. Кірпа, Л.Н. Матюшин, О. І. Петренко, Б.Н.Стрекалов,  
Ю.О. Сілантьева, Т.В. Харченко  та ін. 

Незважаючи на те, що існує чимало наукових праць, в яких розглянуто різні питання щодо розвитку 
контрейлерних перевезень в Україні та світі, на нашу думку, недостатньо систематизовані знання щодо переваг 
та недоліків контрейлерної технології. Крім цього, мало уваги було приділено дослідженню контрейлерних 
перевезень як інструменту розвитку інтегрованих транспортних систем. 
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Контрейлерні перевезення - це симбіоз залізничних і транспортних перевезень. Для європейських та 
американських країн це цілком звичайне явище, яке не тільки розвивається, освоюючи нові напрями і технології, а й 
дотується державою. Для України це нововведення, яке ще потрібно впроваджувати і розробляти. 

ПАТ «Укрзалізниця» пропонує послуги контрейлерних інтермодальних перевезень двома поїздами: «Вікінг» 
та «Ярослав». Поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» є спільним проектом залізниць Литви, України і Білорусі, 
компаній та портів Клайпеда, Іллічівськ і Одеса. Маршрут проходить через Україну, Білорусь і Литву, та з'єднує 
ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, 
Середземного і Каспійського морів. Регулярний рух поїзда комбінованого транспорту «Вікінг» розпочато 6 лютого 
2003 року. 

Потяг комбінованого транспорту «Ярослав» - вантажний потяг, що курсує за маршрутом Луганськ - Київ - 
Славкув (Польща). Потяг курсує на територію Польщі та у зворотному напрямку, так званою, «широкою» колією 
(1520 мм). У складі поїзда нараховується 15 платформ з контрейлерами, 12 платформ з контейнерами та 2 
пасажирських вагонів. Тривалість його руху з Києва до Славкува складає74 години, швидкість - 600 км/добу [3] .  

Існують різні технології здійснення контрейлерних перевезень. На вітчизняному ринку залізничних 
перевезень існує технологія з використанням торцевої рампи. Ця технологія полягає в заїзді машини з 
напівпричепом або автопоїздом самоходом з торця вагона по торцевій рампі або через підвищений майданчик. 
При масових перевезеннях, завантаження представляє собою наскрізний проїзд по всьому рухомому складу. 
Машини рухаються одна за одною, поступово заповнюючи платформи. Таким чином, перший автопоїзд або 
тягач з напівпричепом, проїжджають до останнього вагона, закріплюються на ньому і при розвантаженні він 
опиняється навпаки останнім [2]. Перевагами цієї технології є мінімальні інвестиції на навантажувальне 
обладнання, простота експлуатації та мінімальна кількість обслуговуючого персоналу. Недоліком такої 
технології є її відносно невисока продуктивність і швидкість навантажувально-розвантажувальних робіт.  

Для збільшення ефективності здійснення контрейлерних перевезень Україні необхідно звернути увагу на 
досвід іноземних країн, зокрема, на інноваційну технологію «Modalohr», розроблену французькою групою компаній 
«LOHR» - відомим європейським виробником транспортних засобів. Дана технологія передбачає використання 
спеціалізованого рухомого складу і відповідним чином обладнаного термінального комплексу (рис. 1) [5]. Дана 
технологія передбачає пряме горизонтальне навантаження напівпричепа на вагон з платформи терміналу за 
допомогою навантажувача великої вантажопідйомності, обладнаного спеціальним пристроєм для переміщення 
напівпричепа. Перевагою даного вагона є можливість незалежного завантаження чи розвантаження кожного 
окремого вагона в складі поїзда та висока продуктивність, за рахунок швидкого навантаження та розвантаження 
платформ. Недоліки - висока вартість обладнання та необхідність у кваліфікованих працівниках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.1. Схема навантаження платформи за технологією Modalohr 

 
В європейських країнах широко застосовується технологія Lo-Lo (від англійського Lift-on-Lift-off). 

Дана технологія передбачає перевезення напівпричепів без супроводу, навантаження та вивантаження яких на 
платформу проводиться за допомогою спеціального підйомного обладнання. Така технологія призначена для 
знімних кузовів та контейнерів. Використання технології Lo-Lo допомагає пришвидшити навантаження та   
значно збільшити обсяг перевезень. Так, німецька компанія Kombiverkehr, яка займається комбінованими 
перевезеннями, впровадивши дану технологію, змогла збільшити обсяг перевезень на транспортному коридорі 
Швеція - Німеччина аж на 70% [5]. Однак така технологія також є затратною, адже необхідно закуповувати 
нове обладнання та переобладнувати вантажні термінали. 

Зважаючи на американський досвід в змішаних перевезеннях, варто звернути увагу на технологію 
RoadRailer. Така технологія дозволяє перевозити причепи автомобілів без використання  платформ [4]. Під 
автотранспортний засіб прикріплюються спеціальні візки вагонів, які з’єднують два кузова між собою. Таким 
чином, колеса кузова не торкаються залізничної колії (рис.2). Дана технологія контрейлерних перевезень 
вважається найбільш дешевою, однак не найбільш безпечною, порівняно з вищевказаними технологіями. 
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Рис. 2. Схема завантаження причепу автотранспортного засобу на візки вагонів за технологією RoadRailer 
 

Отже, для ефективного здійснення контрейлерних перевезень як одного із інструментів розвитку 
інтегрованих транспортних систем країни, необхідно досліджувати світовий та вітчизняний досвід організації 
перевезень для вирішення проблем, з якими стикаються українські вантажоперевізники. Зосередити увагу на 
збільшенні продуктивності рухомого складу та оптимізації процесів навантаження та розвантаження. Рішення 
цих питань підвищить конкурентоспроможність контрейлерних перевезень, що вплине на формування 
ефективної транспортної системи країни. 
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ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА ЗЕРНА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Аграрний сектор є провідною галуззю економіки в Україні. За даними Державної служби статистики 

України 17% ВВП припадає  на сільське, лісове та рибне господарство (у 2016 році) [1]. Більше 70% у структурі 
валової продукції сільського господарства становить рослинництво (у 2016 році). А від так розвиток 
рослинництва, що являє собою цілий комплекс взаємопов’язаних галузей, є одним із пріоритетних напрямків 
розвитку, на державному рівні.  

Транспортування як складова агрологістики має великий вплив на процес реалізації зернових культур. 
Види транспорту, що використовуються: автомобільний, залізничний, водний. На даний час автомобільний 
парк зерновозів поповнюється за рахунок реконструювання старих машин. Часто використовують КАМАЗи 
(ринкова пропозиція є широкою), але в той же час є обмеження щодо вантажопідйомності автомобілів, що 
значно обмежує можливості перевезень. 

Обсяг потужностей Укрзалізниці по вантажообігу характеризується спадаючою тенденцією. Попри наяв-
ний ряд проблем зі зношеністю вагонів, основна причина потенційного дефіциту вантажних потужностей — 
стан локомотивного парку. Вже на поточний момент Укрзалізниця не в змозі забезпечити до 20% попиту на 
перевезення зернових, змушуючи аграріїв користуватися послугами автоперевізників, середній тариф яких в 11 
разів вище ніж пропонує Укрзалізниця. Як прогнозують, якщо не почнеться реформа Укрзалізниці в 
терміновому порядку, до 2022-го р. питома вага залізної дороги в перевезенні зернових може опуститися нижче 
50%. В такому випадку виникне потреба штучно скоротити обсяги зібраного врожаю зернових через фізичну 
неможливість доставити його на зовнішні ринки. До 2025 року, згідно з підрахунками аналітиків держкомпанії, 
весь нинішній парк хоперів-зерновозів повністю вийде з ладу. Зараз, за даними Укрзалізниці, знос парку 
вагонів-зерновозів становить 97,8%. На кінець 2017 р. сумарний парк зерновозів Укрзалізниці становив  
11,5 тис. одиниць, парк приватних компаній — 3 тис. Учасники аграрного ринку заявляють, що для повноцінної 
перевалки зерна залізницею необхідно мінімум 22 тис. хоперів. Згідно з фінансовим планом на 2018-й рік, 
Укрзалізниця запланувала придбати  137 зерновозів [2].  
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Перевезення водними шляхами забезпечуються річковим та морським транспортом. Є великий потенціал 
таких перевезень, але наявний ряд чинників, які гальмують розвиток і використання цього транспорту. 
Річковим транспортом у 2017 році перевозилось 24,6% (10,3млн.т) зерна, що призначений на експорт. Річковий 
транспорт потребує переоснащення та реконструкції суден. Потужності побудованих та запланованих 
терміналів значно перевищують наявні обсяги експорту. До 2020 року, враховуючи анонсовані плани, 
потужності з переробки зерна можуть сягнути понад 100 млн. тон (на даний час 60 млн. тон), при експорті 
зернових на даний час в 40 млн. тон (але спостерігається нарощення обсягів). Наявні 16 річкових портів та 
терміналів, 3 судноплавні річки (потребують днопоглиблення) [3]. 

Один з найбільших українських сільськогосподарських виробників та експортерів є Нібулон - аграрна 
компанія України. Великим вкладом у агрологістику є будівництво власних вантажних терміналів та елеваторів, що 
дозволяє транспортувати зернові культури водними шляхами. Також наявний власний вантажний флот [4].  

Бачимо, що є достатнє забезпечення автомобільним транспортом, хоча є значні недоліки і перепони 
застосування. Залізничний та водний транспорт потребує оновлення та поповнення засобів транспортування. 
Погана ситуація із залізничними зерновозами, які на 90% є застарілими. Наявний великий потенціал водного 
транспортування, за умов зовнішніх чинників, що обмежують розвиток.  
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ЛОГІСТИКА ЦИФРОВОГО ЧАСУ: ПЛАТФОРМА FRESHCLOUD 
 

На сьогоднішній день харчова логістика є однією з найвразливіших логістичних гілок, а особливо у час 
значного попиту на органічну продукцію, яка вимагає ретельнішого ставлення до умов зберігання та 
транспортування. Відомо, що псування овочів та фруктів на різних стадіях поставки є причиною найбільших 
втрат. Так, відповідно до статистичного щорічника ФАО 1/3 вироблених продуктів у світі псується не 
дійшовши до споживача. 

Контролювання свіжості продуктів на усіх ланках логістичного ланцюга є одним із передових завдань 
агро-логістики і донедавна залишалось ключовим питанням. В Україні, як і у світі, далі у вирішенні 
логістичних проблем користуються популярністю сучасні прилади, які на основі ІоТ технології дозволяють 
отримати дані щодо місця розташування товару, температури зберігання, наповненості контейнерів та інших 
корисних даних. Дані технології включають в себе такі популярні логістичні системи як: Warehouse 
Management Systems (WMS) - системи управління складом, Warehouse Control Systems (WCS) - системи 
складського контролю, Building Automation Systems (BAS) – системи автоматизації споруд, а також сенсори і 
датчики на складських спорудах та транспортних засобах, промислові роботи для відбору і упаковки товарів на 
складі, дрони, мініпринтери для друку етикеток, інтерактивні інтерфейси, тощо. [1] 

 На зміну ІоТ технологіям компанія AgroFresh Solutions, Inc., яка затвердила себе на світовому ринку як 
надійний виробник технологій для забезпечення свіжості овочів та фруктів, представила платформу FreshCloud. [2] 

FreshCloud – це платформа контролю свіжості продуктів на усіх ланках ланцюга поставок. Платформа 
складається із трьох різних продуктів: FreshCloud Predictive Screening, FreshCloud Storage Insights, FreshCloud 
Transit Insights. Вони діють на основі хмарних статистичних даних, які допомагають виробникам харчових 
продуктів, дистриб'юторам та постачальникам оптимізувати рішення щодо обробки, зберігання, а також 
перевезення свіжої продукції, від збирання врожаю до кінцевої роздрібної торгівлі. Усі дані можна 
відслідковувати у режимі он-лайн за допомогою комп’ютера або телефону. 

FreshCloud Predictive Screening є технологією сканування на генетичному рівні. Програма проводить аналіз 
соку із шкірних зразків з того ж садового блоку (всього 40 яблук), щоб визначити індекс ризику пом’якшення. 
Знаючи, чи плоди є з високим, середнім або низьким ризиком, фермер зможе вирішити, що робити після врожаю, на 
приклад, чи зразу ж везти на продаж плоди чи деяку частину краще відправити на склад. 

FreshCloud Storage Insights дозволяє відслідковувати умови зберігання продуктів у середині складу, 
оптимізувати товарну вартість фруктів та зменшити витрати. Дана технологія попереджає виникнення ризиків 
втрати продукції на початкових етапах. 

FreshCloud Transit Insights  - сервіс для відстеження умов зберігання та перевезення продуктів протягом 
усього шляху від ферми до магазину. Технологія працює за допомогою невеличких сенсорних пристроїв, 



 269 
 
представлених ТМ «Verigo», які переводять дані про умови зберігання (температура, вологість) у безперервну 
якісну інформацію. 

Різниця між існуючими IoT технологіями та FreshCloud, за словами генерального менеджера Адама 
Кінзі, полягає у тому, що IoT технології надають «сирі» дані, які потребують аналізу і обробки. FreshCloud 
пропонує сформовані дані на основі досліджень та практик інших долучених до хмари фермерських 
господарств.[3] 

Хоча AgroFresh може надати такий тип інформації, компанія також використовує свою команду 
фізіологів, щоб зрозуміти характеристики, які є специфічними для свіжих продуктів та конкретних їх 
різновидів. 

Технологія глобального лідера AgroFresh є великим кроком уперед у логістиці, адже збереження свіжості 
та цілісності продуктів не лише значно зменшить втрати фермерських господарств та супутніх підприємств, але 
й допоможе покращити екологію за рахунок зменшення кількості викидів у атмосферу через зменшення об’ємів 
зворотної логістики.  

 
1. Логистика [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://softline.az/solutions/internet-of-

things/idealnyiy-sklad-internet-veschey-v-logistike    
2. Bring the power of data and analytics to your operation with FreshCloud™ [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://www.agrofresh.com/technologies/freshcloud/ 
3. A. Wunderlin. AgroFresh Innovates for Produce Challenges. / A. Wunderlin // Food Logistic. – 2018. - №200 – 

С.26-27. 
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ПРОБЛЕМАТИКА «ХОЛОДНОЇ» ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ 
 
Збільшення обсягів торгівлі харчовими продуктами, які вимагають холодного або низькотемпературного 

зберігання, зумовлює зростання попиту на послуги «холодної» логістики. Забезпечити свіжість продукції може 
тільки узгоджена робота «холодного» ланцюжка: виробник - транспорт - склад - транспорт - роздрібна мережа. 
В умовах високої конкуренції підприємства розуміють важливу роль логістики [1].  

Послугами холодної логістики часто користуються виробники і дистриб'ютори продуктів харчування, 
оскільки багато продуктів є швидкопсувними. Також споживачами послуг є фармацевтичні, медичні компанії та ін. 
Кожен окремий продукт і товар має свої температурні вимоги. Недотримання термінів та правил зберігання товару 
може бути небезпечним для кінцевого споживача. Таким чином, компанії-виробники приділяють багато уваги 
забезпеченню необхідних умов. Виробники продуктів харчування розвивають власні логістичні ресурси, як і мережі 
продуктових рітейлерів. Якщо компанії не мають змоги організувати власну логістику через нестачу фінансових чи 
інших ресурсів, тоді вони користуються послугами логістичних операторів. Таким чином, на ринку присутні різні 
види складів. В Україні холодні склади умовно розділяють на три типи [2]:  

- холодокомбінати – колишні овочеві бази;  
- холодильні склади логістичних операторів; 
- холодильні склади великих компаній, що займаються виробництвом або імпортом. 
Обсяги транспортування харчової промисловості зростають, в результаті збільшення асортименту 

пропонованих торговими точками свіжих продуктів. В свою чергу, холодокомбінати не можуть повною мірою 
забезпечити потреби харчопереробної промисловості, що активно розвивається. Якість логістики та зберігання 
харчових продуктів регулюється державою. Зберігання продуктів входить в так званий «харчовий ланцюжок» 
(ДСТУ 4161-2003 та ДСТУ ISO 22000: 2007) і підпадає під дію Закону України «Про основні принципи та 
вимоги до безпеки і якості харчових продуктів» та ін. [3]. Проте, ці документи вимагають модернізації 
відповідно до нових технологій виготовлення та упаковки продуктів, підтримки температури. 

Основною проблемою холодної логістики є дотримання умов зберігання на всіх етапах харчового 
ланцюжка. Для цього потрібна розгалужена система холодних складів, велика кількість обладнаного 
транспорту і відсутність тривалих затримок під час навантаження-вивантаження товарів між усіма точками 
зберігання. Через це з’являється  проблема забезпеченості холодними складами: недостатня кількість сучасних 
конструкцій з обладнанням, яке може забезпечити різні варіанти температурного режиму – від категорії 
«фреш» (+ 2…+ 6 °C для м'ясо-молочної продукції та +15 °C для овочів) до глибокої заморозки. 

Однією з причин, яка негативно вплинула на ринок є економічна і геополітична нестабільність останніх 
років. Військові дії на Сході України в 2014–2016 рр. мали додатковий вплив на ринок холодної логістики. 
Виробничі компанії, які мали склади на цій території, були змушені перемістити їх в інші регіони. Для 
прикладу, кондитерські компанії «Конті» й «А.В.К.» тепер ведуть діяльність у Дніпропетровській та Київській 
областях [1]. У 2018–2019 рр. прогнозується збереження показників виробництва 2017 р. Поряд з цим, хоча 
виробництво молочної продукції скорочується, очікується, що вона буде займати одне з головних місць у 
раціоні українців, оскільки існує велика різноманітність поданих на ринку товарів. 
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Прикладом галузевого професійного об'єднання виробників і дистриб'юторів охолоджених та 
заморожених продуктів, логістичних операторів, власників холодильних складів, транспортних компаній та 
роздрібних мереж України є Асоціація «Холодна Логістика України» (UCCA). UCCA дає змогу спілкуватися з 
потенційними клієнтами і постачальниками з усіх регіонів України та бути в курсі актуальних тенденцій 
глобального та національного ринку.  

Таким чином, тенденції ринку холодної логістики полягають у будівництві виробниками замороженої 
продукції складів для власних потреб, державній підтримці, а також збільшенні частки автоматизації та 
посиленні моніторингу по всьому холодному ланцюгу.  
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ПЕРСПЕКТИВИ BLOCKCHAIN НА ЛОГІСТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 
 

Blockchain - це багатофункціональна і багаторівнева інформаційна технологія, призначена для надійного 
обліку різних активів. Зарубіжні науковці і практики, зокрема Алекс Тейпкотт [1], Майкл Кейсі і Пол Вінья [2], 
Мелані Свон [3], Кріс Скіннер [4], у своїх працях досліджують Blockchain, роботу якої перевірили на власних 
підприємствах. 

Механізм використання Blockchain у ланцюгу поставок - це реєстрація передачі товару в обліковому реєстрі 
як транзакції. Така транзакція буде ідентифікувати контрагентів, ціну, дату, місце розташування, якість і стан товару 
та будь-яку іншу інформацію, важливу для управління ланцюгом поставок. Публічний доступ до цього реєстру 
дозволить відстежити кожен товар - від кінцевого пункту призначення до джерела сировини, з якої його 
виготовлено. Завдяки децентралізованості, жодна зі сторін не володіє цим реєстром, а отже не може маніпулювати 
його даними. Крім цього, незмінюваність записів і технологія шифрування, яка є основою системи Blockchain, 
роблять злам та підробку даних у такому реєстрі практично неможливими. 

 Світові лідери у сфері усвідомлюють, що сучасний рівень розвитку технологій, зокрема технології 
Blockchain, дозволяє вийти на абсолютно новий рівень. Так, зокрема Maersk та IBM з червня 2016 року працюють 
над платформою, що за допомогою Blockchain забезпечить ефективні та безпечні способи ведення глобальної 
торгівлі. Передбачається, що користуватися такою платформою будуть підприємства зі всього світу - виробники, 
лінійні судноплавці, експедитори, оператори портів і терміналів, та митні органи. Це дозволить забезпечити більшу 
прозорість та простоту у переміщенні товарів через кордони та торговельні зони. Крім того, завдяки зменшенню 
перешкод, обсяг світової торгівлі може зрости на 15%. На сьогодні цю платформу вже протестували компанії 
DuPont, Dow Chemical, Tetra Pak, порти Хьюстону та Роттердаму, а також митні органи Нідерландів та США. Тепер 
IBM та Maersk працюють над комерціалізацією та розширенням своїх рішень для залучення ще більшої кількості 
споживачів. Чимало великих корпорацій уже зацікавилися можливостями платформи і вивчають способи її 
використання: General Motors та Procter and Gamble - для спрощення своїх складних ланцюгів поставок; 
експедиторська та логістична компанія Agility Logistics - для поліпшення обслуговування клієнтів, включаючи 
брокерське митне оформлення. Крім того, до проекту приєдналися митні органи Сінгапуру, оператори терміналів 
APM Terminals та PSA International. Головні цілі проекту - це, по-перше, створення каналу логістичної інформації, 
який забезпечить прозорість ланцюга поставок від початку до кінця. По-друге, створення платформи автоматизує і 
переводить у цифровий вигляд паперову роботу. Користувачі можуть безпечно подавати, перевіряти та 
затверджувати документи, що значно скоротить час, вартість оформлення і руху вантажів. Смарт-контракти на базі 
Blockchain прослідкують, щоб усі необхідні дозволи були у наявності. Це прискорить процес підтвердження та 
зменшить кількість помилок [5]. 

Міністр інфраструктури України В. Омелян повідомив 17-го серпня 2018 р., що державна система 
електронного управління портами «E-Port» пройшла успішне тестування на порту «Ольвія», збільшивши швидкість 
оформлення вантажів на 34,4%. Тепер міністерство інфраструктури бере курс на «масштабування успішного 
прикладу впровадження системи e-Port в усі державні підприємства України у морській галузі, а також реалізації 
нової системи Е-Port 4.0», яка «унеможливить підробку або фальсифікацію відповідних транзакцій». 

Основні переваги використання Blockchain технології на логістичному ринку України: 
1.Зниження документації. У глобалізованому світі постачальники, вантажовідправники, брокери та інші 

фахівці з логістики повинні використовують різні інформаційні системи протягом всього процесу 
транспортування. Багато цих систем, як і раніше, вимагають підписання великої кількості документів, їх 
надсилання та подання в різні регіони світу. Технологія Blockchain може спростити цей процес в рамках однієї 
системи (або декількох менших систем), яка записує та відстежує активи, коли вони переміщуються через 
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ланцюжок. І все це - без необхідності великих обсягів непотрібних документів. Нещодавно консорціум 
декількох організацій, у тому числі AB InBev, Accenture, Kuehne & Nagel , а також інші, протестував 
Blockchain-рішення  в галузі морських перевезень. Реальні відвантаження були виконані, і група дійшла 
висновку, що морські рішення Blockchain, зменшують потребу в друкованих документах до 80%, що в свою 
чергу зменшить вплив на навколишнє середовище. 

2. Моніторинг ефективності діяльності постачальників. Компанії зможуть відслідковувати «минуле» 
постачальників та перевізників своїх товарів, зокрема, своєчасне підняття та доставку відправлень. Така 
система підзвітності дозволить забезпечити високий рівень обслуговування та задоволення потреб клієнтів у 
всіх точках ланцюга поставок, оскільки постачальники та перевізники конкурують за високий рівень 
обслуговування. 

4. Спрощення розрахункових платежів. 
5. Виявлення шахрайства. Прозорість ланцюга поставок принесе користь і кінцевим споживачам, які 

зможуть переконатися в безпечності продукції, її свіжості, відсутності ГМО та небажаних добавок. Або ж 
точно дізнатися, що куплений тунець не здобутий браконьєрським способом - саме з метою захистити себе від 
подібних звинувачень Blockchain став використовувати британський стартап Provenance. Компанія Provenance 
за допомогою технології Blockchain відстежує рух тунця, контролюючи його ловлю і доставку. 

Отже, більшість учасників світового логістичного ринку віддають перевагу прозорості та надійності 
ланцюгів поставок. Технологія Blockchain задовольняє всі вимоги, робить процес простішим і доступнішим для 
перевірки та впливає на продуктивність і стійкість економіки загалом.  

 
1. Тейпкотт А. Blockchain Revolution / А. Тейпкотт, Д. Тапскотт. Нью-Йорк: Random House LLC, 2016. 

324 с. 
2. Вінья П. Епоха криптовалют. Як біткони і блокчейн змінюють світовий економічний порядок /  

П. Вінья, М. Кейсі. НьюЙорк: Pan Books Limited, 2017. 432 с.  
3.Свон М. Blockchain: Blueprint for a New Economy / Мелані Свон. Каліфорнія: O’Reilly Media, 2015. 152 с.  
4.Скінер К. ValueWeb: How Fintech Firms are Using Bitcoin Blockchain and Mobile Technologies to Create 

the Internet of Value / Кріс Скінер. Сінгапур: Marshall Cavendish International, 2016. 424 с.  
5. Логістика 2.0: блокчейн зробить постачання прозорим і кардинально змінить усю галузь [Електрон-
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СУТНІСТЬ МІСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ: КОНЦЕПЦІЇ, КРИТЕРІЇ, МОЖЛИВОСТІ 
 
Актуальність розвитку міської логістики обумовлюється сучасним станом економіки, рівнем конкуренції, 

вимог туристичної сфери. Саме за рахунок реалізації логістичних функцій значно покращується якість життя 
мешканців міст і регіонів, екологічний стан середовища, зручність переміщення, можливість самофінансування 
територіальних структур.  

На думку вчених, міська логістика – це процес цілеспрямованого впливу на первинні та вторинні потоки, які 
функціонують у логістичній системі задля  оптимального і раціонального використання усіх ресурсів міста [1]. 

Логістика міста є чи не одним із найбільш важливих елементів міської економіки та охоплює сферу 
житлово-комунального господарства, міського будівництва, управління ресурсами і об’єктами інфраструктури.  

Термін логістика міста, або «city logistics» є відносно новим. Тому,  концепцію міської логістики можемо вважа-
ти інноваційним підходом до управління містом, його інфраструктурою, своєрідним комплексом дій щодо оптимізації 
переміщення людей, матеріальних благ, енергетичних ресурсів та інформації в межах і за межами міста. 

Вважаємо, що логістика міста має відповідати критеріям сталого розвитку міста, зокрема: доступності до 
базових інфраструктур і екологічного навантаження.  

До базових інфраструктур міста належать такі утворення, що покликані забезпечити належний рівень 
його життєдіяльності, зокрема [2]:  

− житлова інфраструктура;  
− комунальна інфраструктура (водопостачання, водовідведення, вивіз сміття, прибирання);  
− дистрибуційна інфраструктура (оптові та роздрібні, продовольчі та непродовольчі організації);  
− транспортна інфраструктура;  
− медичні заклади;  
− освітня інфраструктура (навчальні заклади, науково-дослідні інститути). 
Говорячи про критерій екологічного навантаження, зауважимо, що він має на меті зменшення 

навантаження життєдіяльності міста на навколишнє природне середовище, що полягає у зменшенні спожи-
вання невідновлюваних, збільшення частки використання ресурсів отриманих внаслідок переробки продуктів 
життєдіяльності міста (в першу чергу сміття та відходів), покращення якості окремих відновлювальних ресурсів 
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(вода та повітря) за рахунок запровадження очисних споруд, зменшення викидів в атмосферу та планування 
міста, яке передбачає збільшення площі рекреаційно-паркових зон. 

 Рішення міської логістики приймаються у сфері управління інфраструктурою міста, організаційними та 
інформаційними технологіями,  людськими ресурсами із урахуванням економічних, соціальних та екологічних 
аспектів. Так, до елементів технічної інфраструктури, належать: транспортна інфраструктура, складування, 
телекомунікації, дороги, адміністративні будівлі, житлові будинки, систему водо-, електро- і газопостачання, 
утилізації відходів, санітарну систему.  В свою чергу, ефективність побудови транспортної системи визначається 
можливостями щодо перевезення, впливом на потоки людей та інформацію в місті.  

Ще одним елементом технічної інфраструктури міста є інфраструктура послуг, до якої входить: торгівля, роз-
ваги, туризм і інші послуги (послуги, які потребують самофінансування); освіта, охорона здоров’я. соціальні послуги, 
культура, громадська безпека, озеленення міста – послуги, які потребують фінансування з місцевого бюджету.  

Міська логістика відіграє важливу роль під час обмеження доступу приватних автомобілів і вантажівок 
до центрів міст пропонуючи як альтернативу громадський транспорт або інші види екологічного транспорту і 
координацію вантажних перевезень [3].  

Місто, як логістична система, складається із підсистем, які формуються за рахунок інших елементів 
системи, таких, як склади, магазини, промисловість, торгівля, сфера послуг, мережа вулиць, адміністративні 
кордони. Тому, міську логістичну систему прийнято можна поділити на такі підсистеми:  

− виробнича – промисловість, будівництво, сільське господарство і торгівля; 
− невиробнича – комунальне господарство, житловий фонд, наука і освіта, культуру, мистецтво, 
охорону здоров’я і соціальну допомогу, відпочинок і фізичне виховання, державне управління, 
правосуддя, фінанси, страхування, національну оборону, а також соціальні характеристики території.  

Ознаки міста, як логістичної системи наведені у табл. 1. 
 

Таблиця 1 
Ознаки, що притаманні місту, як логістичній системі 

Ознака Характеристика 
Гетерогенність  містить всі елементи і підсистеми, природні і штучні, живі і неживі, абстрактні і конкретні 
Зв’язки  технічні, економічні, організаційні, правові, соціальні, культурні, екологічні 

Ієрархія  кожна з підсистем, характеризується наявністю ієрархічних елементів в системі 
Злагодженість  складається з великої кількості елементів взаємопов’язаних один з  одним 
Відкритість  елементи системи стикаються один з одним і з навколишнім  середовищем, система має невиразні і 

нечіткі межі, система змінна в часі, може змінюватись кількість, вид і величина елементів системи, а 
також їх зв’язків  

Значення  система в цілому має величезне значення  
Динамічність  пов’язана з покращенням або погіршенням ситуації в окремих  підсистемах 
Нелінійність наприклад, можливість, виникнення ефекту масштабу в окремих підсистемах 
Нерівномірність  просторова, площинна, оціночна і точкова, наприклад, в результаті перевантаження, виникнення 

довго- і короткострокових процесів 
Диференціація  пов’язана з інерцією, що свідчить про поведінку системи, що  залежить, в якійсь мірі, від 

попереднього розвитку, і також від неготовності відразу до змін 
Адаптація  здатність до самоорганізації і навчання  
Спрямованість  орієнтація на виконання вказаних завдань  

 
Поняття «міська логістика» тісно переплітається із терміном «зелена логістика міста», точніше, останній мо-

жемо вважати доповненням логістичного управління містом, яке має на меті підвищення його екологічної безпеки. 
Аверкина М. Ф. трактує термін «зелена логістика» як сукупність логістичних підходів до оптимізації 

переміщень матеріальних потоків, транспортних засобів, природних, фінансових, інформаційних, енергетичних 
і людських ресурсів за рахунок використання передових технологій у процесі прийняття управлінських рішень 
органами місцевого самоврядування задля формування сприятливого для потреб населення середовища. Саме 
за рахунок зеленої логістики підвищується ефективність виробництв міського господарства та досягається 
умова мінімізації негативних наслідків антропогенного втручання в екосистему міста [2]. 

Отже, міська логістика – це складна, організаційно-структурована, відкрита і адаптивна система, яка 
забезпечує функціонування і взаємозв’язок суб’єктів міста, перерозподіл ресурсів задля стійкого його розвитку, 
забезпечення доступу жителів до базових інфраструктур і належного рівня безпеки у місті.  

 
1. Аверкина М. Ф. Логістичне управління містом як пріоритетний інструмент забезпечення стійкого 

розвитку міст / М. Ф. Аверкина // Бізнес Інформ. – 2013. – № 3. – С. 70-74. 
2. Аверкина М. Ф. Стійкий розвиток міста на засадах «зеленої логістики»  / М. Ф. Аверкина // 

Ефективна економіка № 8, 2012. [Електронний ресурс] –  Режим доступу:  
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1314 

3. Вороніна Р. М. Концептуальні засади міської логістики / Р. М. Вороніна, Н. О. Маргіта, О. І. Карий // 
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ВИКОРИСТАННЯ ДРОНІВ В ЛОГІСТИЦІ 
 

Сьогодні суспільство живе у світі, що постійно змінюється. Темпи розвитку технологій стають дедалі 
більшими і стає просто необхідним не лише ознайомлюватись з новими технологіями, але робити це «не відстаючи 
від світу». І в цьому аспекті великої популярності набули безпілотники (UAV), більш відомі як дрони.  

Дрони використовуються в бізнесі і виробництві з 1980-х років, однак в останні роки їх частка на ринку має 
тенденцію до стрімкого росту, збільшується та удосконалюється їх модельний ряд. Пов'язано це як із зростаючим 
попитом в різних галузях, так і з ослабленням законодавства щодо їх застосування. Згідно зі статистикою, загальна 
світова вартість ринку дронів для бізнес рішень оцінюється в $ 127 млрд. 

Одним із останніх успішних запусків UAV у світі стала тестова доставки, яку здійснив дрон міжнародної 
логістичної компанії UPS. Випробування пройшли у Флориді. Дрон був запрограмований на політ до вибраної точки 
призначення та запущений працівником компанії зі стартової площадки, вмонтованої в дах вантажівки. Після 
доставки посилки, дрон повернувся до вантажівки, яка перемістилась у іншу локацію, та самостійно здійснив 
посадку на її дах [1]. 

За інформацією UPS доставка з використанням дронів скорочуватиме 1,6 км щодня для 66 тисяч водіїв, що в 
рік дозволить зекономити до $ 50 мільйонів. Безпілотник отримуватиме вантаж через спеціальний люк на даху 
автомобіля, максимальна вага пакунку може складати 4,5 кг. Сам дрон важить 6,8 кг і здатен перебувати в повітрі до 
30 хвилин та розвивати швидкість до 45 км/год. На кузові автомобіля є база для підзарядки дронів [3].  

Успіхами в залучені дронів для здійснення доставок можуть похвалитися також компанії Amazon та 
Google. Дрони першої можуть підняти посилку вагою до 2кг та можуть летіти до 30 хвилин. Alphabet Inc., 
материнська компанія Google, тим часом повідомила про кілька успішних повітряних доставок буріто [1].  

За оцінками фахівців використання дронів допоможе також скорочувати час, необхідний на доставку 
вантажів на складних маршрутах. Якщо замовлення потрібно привезти в два пункти, що знаходяться в одному 
напрямку та розділені кількома кілометрами, кур’єр може запустити дрон з посилкою до першого, поки 
доставлятиме іншу до другого. Крім того, дрони допоможуть підвищити ефективність вантажоперевезень та 
одночасно з тим зменшити забруднення навколишнього середовища. 

Водночас, широкомасштабне впровадження дронів, як і в цілому інформаційних технологій загострює 
питання заміни працівників цілих галузей на штучний інтелект і роботів. Як відомо, зараз багато компаній у цій 
сфері серйозно розглядають можливість доставки посилок у містах за допомогою дронів, а перевезення багажів 
у межах міста і між логістичними центрами – безпілотними автомобілями та вантажівками. Слідом за 
успішними випробуваннями безпілотних транспортних засобів, появою автомашин, які не тільки «тримають 
смугу», а й здатні доїхати практично без участі водія до потрібної адреси, експерти прогнозують заміну водіїв 
вантажівок і таксистів безпілотними автомобілями. Зокрема, в цій сфері також слід відзначити UPS, яка 
розмістила найбільше попереднє замовлення в історії вантажоперевезень – замовивши 125 електровантажівок 
Tesla Semi з автопілотом [2]. 

Отже, застосування дронів у різних сферах особливо в логістиці однозначно є інноваційним рішенням. 
Використання елементів штучного інтелекту та робототехніки стає повсякденною справою в житті людей – це 
невідворотній процес. Незважаючи на протести різного роду профспілок, які намагаються сповільнити 
розвиток технологій, що в майбутньому повністю замінять людську працю, логістика потребує впровадження 
високотехнологічних засобів для вдосконалення та оптимізації цілісної системи головним завданням якої є – 
максимальне забезпечення потреб споживача. 

 
1. Доставка вантажів з допомогою дронів: майбутнє вже на порозі [Електронний ресурс] – 2017. – 

Режим доступу: http://cikavoznaty.com.ua/2017/03/13/drone-delivery-is-our-future 
2. Писаревсьий М. Перевезення вантажів безпілотними вантажівками і доставка посилок дронами 

[Електронний ресурс] – 2018. – Режим доступу:https://innovationhouse.org.ua/world/rabotnyky-pochty-v-ssha-
boyatsya-poteryat-rabotu-yz-za-dronov/ 

3. Бородіна О. Логістична компанія UPS протесувала доставку безпілотниками [Електронний ресурс] – 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ ЗАЙНЯТОСТІ  
У СФЕРІ ЛОГІСТИКИ 

 
Одним із найважливіших факторів розвитку суспільства у будь-якій державі є стан економіки. Оскільки 

тепер важливішим є не кількість виготовленої продукції, а якість та швидкість обслуговування, інформація стає 
ключовим каталізатором розвитку економіки у всьому світі. Завдяки цій тенденції виникає та стрімко 
розвивається сучасна логістика, що дозволяє поглянути на бізнес-процеси через призму витрат.  

До кінця минулого століття в Україні про цю науку майже не було відомо.  Але після затвердження 
ринкової економіки у цьому напрямі виникло багато перспектив для розвитку логістики. Хоч економіка 
держави значно відставала від світових тенденцій, популярність та ефективність логістики досить стрімко 
набирала обертів. Швидко з’явилась потреба у підготовці власних спеціалістів у цій сфері. Для займання 
вакантних посад популярної та перспективної професії фахівці з інших сфер почали перекваліфіковуватись та 
підлаштовуватись у логістичну сферу. За оцінками фахівців, ринок праці в сфері логістики України у 2015р. 
складав близько 1,5-1,6 млн. чол. Переважна частина фахівців – це люди без профільної освіти. 

Водночас, результати діяльності логістів на світовому ринку звертають увагу підприємств на можливості 
та перспективи, що створює дана професія. Скорочуючи торговельні та виробничі витрати, оптимізуючи 
ланцюг поставок, витрати на зберігання та дистрибуцію товарів, логіст є особою, в компетенцію якої входить 
прийняття рішень щодо зниження витрат, що в кризові часи є ключовим показником ефективності роботи будь-
якої організації. Наприклад, для виробничих компаній скорочення логістичних витрат приблизно на 1% може 
на 10% збільшити прибуток від продажу [1]. 

Таким чином, підприємства зацікавлені у залученні професійних логістів. Однак, незважаючи на те, що 
з'являється все більше вузів, які готують фахівців у галузі логістики, більшу частину молодих працівників у 
сфері логістики складають випускники економічних, лінгвістичних і технічних вузів [4]. Недостачу у кадрах 
компенсують спеціалісти інших професій та галузей з можливим досвідом роботи на подібних посадах, що не 
завжди дає змогу вирішувати професійні питання з точки зору професійного логіста. 

За результатами опитування Дослідницького центру ZAMMLER та Міжнародного кадрового порталу 
HeadHunter Україна серед працівників у сфері логістики, профільну освіту мають лише 17%, профільну 
технічну освіту – 35%, економічну освіту іншого напряму – 34%, гуманітарну освіту – 10%, ніякої спеціальної 
освіти – 4% [3]. Непоодинокими є випадки, коли підприємства, з числа навіть великих логістичних компаній та 
міжнародних і вітчизняних виробників [4], обирають кандидатів на свої вакантні посади з числа студентів. 

Посилює негативні тенденції вилучення спеціальності «Логістика» із переліку спеціальностей вищих 
навчальних закладів України (Постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015р.) в результаті 
освітньої реформи, внаслідок чого «Логістика» перетворилась на освітню програму в спеціалізації 
«Менеджмент» з усіма наслідками, які з цього випливають, а саме неможливістю створення достатньої та 
єдиної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації для фахівців з логістики. Перешкоди у 
системі підготовки логістів зумовлює також невідповідність українських фахівців міжнародним вимогам та 
стандартам. Рішенням цієї проблеми могло б бути запровадження сертифікації логістів, що давно працює в 
усьому світі [3].  

Таким чином, на українському ринку праці в сфері логістики спостерігається значний кадровий 
потенціал, успішне використання якого потребує розвитку професійно-технічної освіти та якісної системи 
підвищення кваліфікації логістичного персоналу, яка б відповідала стандартам професійних компетенцій, 
рекомендованих Європейської логістичної асоціацією. Саме високий рівень та якість фахової підготовки 
логістів є запорукою як підвищення конкурентоспроможності вітчизняних компаній, а також реалізації 
логістичного потенціалу нашої країни.  

 
1. Нестеренко О.М. Розвиток ринку праці у сфері логістики [Електронний ресурс]   / О.М. Нестеренко, 

Р.М. Бугріменко, Л.М. Гоц. – 2012. – Режим доступу: 
file:///C:/Users/admin.pro/Downloads/esprstp_2012_1(1)__45.pdf 

2. Ринок логістики в сфері працевлаштування [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://studme.com.ua/11151212/menedzhment/rynok_logistiki_sfere_trudoustroystva.htm 

3.  В. Зарплати і кадри української логістики [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://biz.nv.ua/ukr/experts/shevchecko_v/zarplati-i-kadri-ukrajinskoji-logistiki-295133.html 

4. Як стати логістом [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://socportal.info/2016/05/16/yak-stati-
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ЕКОЛОГІСТИКА – ВЕКТОР МАЙБУТНЬОГО  
 

Очікування людей, пов’язані з екологістикою, все частіше стають виправданими. Роздільний збір 
відходів, впровадження інноваційних технологій, використання біодизелю, оптимальне місцезнаходження 
логістичних центрів, прийняття раціональних рішень доставок продукції вантажівками – усі ці прийоми 
запорука успіху у сучасному світі глобалізації бізнесу. 

Роздільний збір відходів – це попереднє сортування відносно їх виду і походження. Таке сортування 
може відбуватися вручну або виконуватися спеціальними механізмами. Правильний підхід до цієї проблеми – 
це розподіл відходів споживачами з обов’язковим їх розміщенням по різних контейнерах. Сортування 
дозволить переробити різні види відходів, що в свою чергу сприятиме вигідній з економічної точки зору 
утилізації. Необхідно зауважити той факт, що Львівська політехніка крокує у ногу із сучасними тенденціями і у 
корпусах навчального закладу вже другий рік поспіль розподіл відходів відбувається по різних контейнерах. 
Така практика дозволяє уникнути забруднення навколишнього середовища, адже у сучасних умовах 
глобалізації бізнесу відбувається негативний вплив людини на біосферу, a саме: 

− забруднення атмосфери промисловими та іншими викидами; 
− забруднення поверхневих і підземних вод; 
− забруднення ґрунтів промисловими викидами і побутовими відходами. 
Підвищуючи екологічну мотивацію, деякі закордонні компанії використовують біодизель – автомобільне 

паливо, яке отримують з використаного кулінарного жиру. Компанії перевозять сотні літрів харчового масла для мере-
жі ресторанів McDonald's, яке використовується для приготування страв. Коли масло вже більше не можна викорис-
товувати, його збирають і відправляють на переробку, де з нього виготовляють метиловий ефір, який в подальшому 
використовують вантажівки HAVI Logistics. Такі вантажівки належать до числа найбільш екологічно чистих у Європі. 

Не менш важливим прийомом екологістики є впровадження інноваційних технологій, які використовують 
вторинну сировину для вироблення корисних ресурсів, що дуже часто застосовується в європейських країнах. Наприк-
лад, в Німеччині на базі лісообробного заводу і мебельного виробництва створена електростанція, яка спалює відходи 
виробництва з метою отримання енергії для роботи самого виробництва. Водночас на Львівщині Добротвірська ТЕС 
працює на вугіллі, при спалюванні якого утворюється шлак і зола, які потім успішно використовуються у виготовленні 
шлакоблоків та гіпсокартонів. Ці відходи також використовують і цементні заводи. 

Інноваційні нововведення також варто застосовувати при розміщенні логістичних центрів. На нашу думку, 
місцезнаходження логістичних центрів – це важливий аспект, від якого залежить і бізнес компанії, і екологічна ситуація 
в регіоні. З комерційної точки зору не завжди вигідно будувати складські приміщення за межами великих міст, проте з 
огляду на екологічну ситуацію – доцільно. Разом з тим таке рішення дає можливість будувати сучасні термінали класу 
А, замість перебудови старих будівель у великих містах. 

Ще одним оптимальним і раціональним рішенням є наступне: потужні дистриб’ютори однієї або кількох 
складських платформ здійснюють доставку продукції вантажівками, об’єднавши товари різних компаній. Це підвищує 
надійність контролю транспортних затрат та рівень сервісу. Зменшення кількості вантажівок, що використовуються, 
сприятиме низьким викидам вуглекислого газу в атмосферу. 

Отже, запровадження безпечних з екологічної точки зору процесів очищення викидів у навколишнє 
середовище, організація сортування і переробки відходів виробництва є актуальними напрямками розвитку 
екологістики на сьогодні. Крім того, необхідно запроваджувати маловідходне або безвідходне виробництво, яке 
зводиться до мінімального забруднення атмосфери і ґрунтів та впроваджувати технології використання 
нетрадиційних джерел енергії на виробництві (вітру, води, сонця, кліматичних особливостей), що також 
приводить суспільство до мінімізації забруднення нашої планети. 

 
 

Шпеник Д.А. 
студ. групи МЕЛГ-11 

      Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. МЛ Чорнописька Н.В. 
 

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В Е-ЛОГІСТИЦІ  
 
Світ змінюється і стає більш мобільним стосовно потреб населення, з’являються нові технології та 

можливості для розвитку всіх сфер суспільного життя. Враховуючи тенденцію до зростання саме електронного 
бізнесу виникають нові логістичні технології, що спрямовані в напрямку покращення умов, термінів доставки 
та розуміння споживача. 

Чим більш розвинена економіка країни – тим більше стає місткість ринку онлайн-торгівлі. В світовому 
масштабі ніша e-commerce за підсумками 2017 року показала вражаюче зростання +16%, при цьому 
досягнувши об’єму 1,5 трильйонів доларів. Приблизний товарообіг послуг та товарів на ринку e-commerce 
України складав 50 мільярдів гривень. Під час 2018 року прогнозується його зростання до 65 мільярдів [1]. 
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Ринок e-commerce найбільш привабливий для логістичних операторів, що безпосередньо задіяні в 
сегменті експрес-доставки, доречно  розглянути технології, які вони наразі розвивають. 

На українському ринку не так давно зарекомендувала себе система поштоматів, яку вперше запустила 
Національна служба доставки «Ін-Тайм» у 2014 році разом з компанією InPost. За рік роботи сервіс отримав 
94% позитивних відгуків від користувачів [2]. Наразі InPost припинила роботу в Україні за відсутності 
перспектив до зростання, причиною цьому стала необхідність значних інвестицій у розвиток мережі, оскільки 
сервіс функціонував в рамках  міста Києва. 

Сьогодні технологія продовжує працювати, найбільшу мережу поштоматів в Україні розвинув 
ПриватБанк, співпрацюючи зі службами доставки: «Нова пошта», «Meest Express», «Ін-Тайм» і «Делевері», 
надаючи доступ до 1460 автоматизованих поштових станцій, з яких 100 мають цілодобовий доступ для 
споживачів [3].  Недоліком існуючої системи поштоматів на локальному рівні залишається час роботи відділень 
ПриватБанку, в яких розміщена більша частина існуючих комірок.  

Один із операторів експрес-доставки в Україні - «Нова Пошта» в усіх 26 супермаркетах мережі «Ашан 
Україна Гіпермаркет» відкриває міні-відділення, що будуть оснащені власними поштоматами останнього 
покоління, які заплановано відкрити до кінця 2018 року. У свою чергу, мережа супермаркетів «Ашан Україна 
Гіпермаркет» через поштомати «Нова Пошта» видаватиме своїм клієнтам замовлення на непродовольчі товари, 
заздалегідь оформлені через електронний канал продажу. Як наслідок розміщення поштоматів у супермаркетах 
сприятиме зручності споживача послуги, одночасно є можливість здійснити закупівлю продуктів харчування та 
забрати відповідний вантаж, при цьому режим роботи відділень не буде впливати на роботу системи.  

Інноваційні технології доставки тестують українські логістичні оператори, доставка пошти буде 
здійснюватись за допомогою повноцінних безпілотних літальних апаратів (БПЛА), що будуть швидко 
доставляти пошту між містами вагою до 3 кг на відстані 23 км зі швидкістю 70 км на годину. Перевагою 
проекту є низькі витрати електроенергії, відсутність витрат на паливо та здатність безпілотного засобу до 
кліматичної  адаптації.  

Досить поширеним явищем стає замовлення продуктів харчування з супермаркетів через організацію 
власної системи інтернет-магазинів з доставкою товарів до вашого житла. Не так давно з’явилась практика 
збирання кошика замовлень в телефонному режимі, що дозволяє не витрачаючи при цьому час на їх пошук. 
Якщо в Україні такі технології набирають оберту, то закордоном вже давно поширене явище доставка покупок 
безпосередньо в машину чи прямо в холодильник споживача . 

Отже, e-commerce слугує поштовхом до розвитку логістичних систем та впровадження нових технологій 
в логістиці. Споживачі прагнуть змін існуючої системи доставки та спрямовують логістичних операторів 
розвивати швидкі та доступні канали розподілу. Сегмент електронної комерції поки що займає не значний 
відсоток від загального ринку роздрібної торгівлі в України, за статистикою лише кожен п’ятий український 
покупець купує в Інтернеті, проте є тенденція до зростанняи сегменту, оскільки бізнес-суб’єкти поступово 
переходять на подвійну модель ведення бізнесу. 

 
1. Електрона комерція в Україні 2018: факти, цифри, цікава статистика[Електроний ресурс] –

 Режим доступу:  https://ag.marketing/ 
elektrona- komerciya-v-ukraini-2018/ 
2. Сеть почтоматов InPost прекратила работу в Украине [Електроний ресурс] – Режим доступу: 

https://ain.ua/2017/05/08/set-pochtomatov-inpost-prekratila-rabotu-v-ukraine 
3. Ukrainian Retail Association [Електроний ресурс] – Режим доступу: https://rau.ua/uk/novyni/novini-

kompanij/novosti-logistiki-e-commerce-8/ 
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Секція 1 
УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ 
 

Працівники є надзвичайно важливою частиною будь-якої організації чи структури. Люди є саме тією 
ключовою складовою, яка виконує основні функції організації. Проте, для результативності виконання покладених 
обов’язків працівників, їх потрібно мотивувати. Мотивований працівник буде виконувати свою роботу якісно. 

Наукові дослідження понять «мотивація» та «мотивування» проводили як вітчизняні так і іноземні науковці 
протягом століть. Першим його ввів Артур Шопенгауер у своїй праці «Світ як воля і уявлення». На даний час існує 
дуже багато визначень та трактувань цього терміну. На основі аналізування літературних джерел, слід відзначити, 
що мотивування – це вид управлінської діяльності, який забезпечує  процес спонукання себе та інших працівників  
до діяльністі, спрямованої на досягнення  особистих цілей та цілей організації [1].  

На сьогодні є велика кількість теорій мотивуваня, найвідомішими з яких є ієрархія потреб  Маслоу, теорії 
М. Туган-Барановського, Адамса, МакКлелланда, Врума, Мак-Грегора та інші. Всі теорії поділяються на дві 
групи: змістовні та процесійні. Перша група – описує поведінку людини мотивами, в основі яких є певні 
потреби, що і  спонукають до дій. Друга група акцентує увагу не лише на потребах, але й на самому процесі 
стимулювання, визначенні умов, за яких процес мотивування буде ефективним [1]. 

Зазвичай у митних органах працівників мотивують за допомогою матеріальних стимулів, премій, доплат 
та надбавок. Оскільки посадовий оклад працівника митниці є мінімальним, то без використання премій не 
обійтися. Таке стимулювання регулюється низкою законів, а саме: Законом України «Про оплату праці», 
Законом України «Про державну службу», Дисциплінарним статутом митної служби України та Порядком 
видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної 
влади, зразкове виконання трудових обов'язків [2]. 

У митній службі винагорода виплачується за: 
1) спеціальне звання та вислугу років; 
2) за знання та використання в роботі іноземних мов; 
3) за високі досягнення в праці; 
4) за виконання особливо важливої роботи [3]. 
Матеріальне мотивування працівників є досить ефективним, проте може привести до зниження рівня 

очікуваної мотивації. Саме тому, у митних органах, окрім матеріального мотивування, застосовують ще й 
моральне. Способів такого мотивування є дуже багато і до них можна віднести: відомчі відзнаки, отримання 
позачергового звання, цінні подарунки, подяки, грамоти, пільги, соціальний захист, тренінги, курси підвищення 
кваліфікації, залучення працівника до прийняття рішень, усну публічну похвалу тощо. 

Також важливою складовою в управлінні працівниками митних органів є демотивування. У разі 
службової невідповідності, несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи чи порушення трудової 
дисципліни можливі наступні наслідки : отримання зауваження чи догани, скасування премії або зменшення її 
розміру, позбавлення або пониження звання тощо [3]. 

Працівники митниці мають дуже важливі обов’язки: контроль за дотриманням вимог митного 
законодавства України, боротьба з контрабандою, запобігання порушенню митних правил та інші. І для 
найбільш якісного виконання цих функцій, їх потрібно стимулювати поєднанням матеріального та морального 
мотивування, адже тільки таким чином можна добитися найкращих результатів. 

Отже, керівництву митних органів необхідно звернути увагу на включення до системи стимулювання 
праці таких нематеріальних стимулів, які важливі для працівників, а саме: потреба у стабільності і стійкості 
свого становища, відсутність тиску з боку керівництва, достатня поінформованість про завдання та стан справ, 
створення спортивних годин, творча насиченість і змістовність праці, можливість професійно-кваліфікаційного 
зростання і самовираження [4]. До того ж, варто було б збільшити розміри заробітної платні і відповідальності 
працівників та впровадити контрактну форму трудового договору. 

 
1. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту : [підручник] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – К. : Академвидав, 

2003. – 416 с.  
2. Закон України «Про оплату праці» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – С. 376–383  
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці працівників митної служби»  

№ 676-2012-п від 18.07.2012  
4. Брилькова, А. М. Шляхи вдосконалення системи ланування в митних органах на прикладі 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО ПОСТ-АУДИТУ 
 

Протягом декількох останніх років розвиток митного контролю проходив в умовах нестабільності 
митного законодавства, недоліку податкової культури і поганого відношення платників податків до самої  
митної системи. Особливої актуальності набуває проведення документальних перевірок суб’єктів ЗЕД після 
проведення митного оформлення. Реалізацію таких заході називають «митний пост-аудит», який полягаю у 
тому, що частина контрольних заходів має здійснюватись після випуску товарів у вільний обіг. Проблема 
митних контрольних заходів спричинена відсутністю відповідного теоретико-методологічного обґрунтування 
митного пост-аудиту та його організації.  

Згідно досвіду зарубіжних країн митний пост-аудит спрямований на: 
− контроль пільгових режимів (тимчасове ввезення, транзит, переробка на митній території, зберігання 

вантажів на митних складах, тощо); 
− контроль за імпортом після випуску товарів у вільний обіг; 
− перевірку організації внутрішніх процедур і систем, які використовують для реєстрації даних, що 

відносяться до експортних чи імпортних товарів; 
− попередній аудит для надання права на застосування пільгових процедур і режимів. 
У зарубіжних країнах пост-аудит забезпечує більше 30% усіх митних платежів. Зокрема, у США в менше 

працівників митних органів, ніж в Україні, проте американські митники завдяки пост-аудиту обслуговують в 
десятки разів більше суб’єктів ЗЕД.  

У податковому законодавстві Кореї передбачено проведення трьох видів митного пост-аудиту: 
1. Вибірковий аудит - спрямований на перевірку даних, заявлених при перетині кордону, який впродовж 

90 днів після митного оформлення митний орган перевіряє на правильність сплачених митних платежів за 
окремими деклараціями, котрі відбирає електронна система управління ризиками. 

2. Плановий аудит- може здійснюватися з виїздом на підприємство для вивчення бухгалтерської 
документації та фактичної перевірки товарів або проводитися у місті розташування митного органу за наявною 
митною документацію, який передбачає проведення контролю окремих угод суб’єктів ЗЕД, котрі 
характеризуються високим рівнем ризику порушення податкового законодавства. 

3. Самостійний аудит-передбачає проведення перевірки дотримання податкового законодавства самими 
суб’єктами ЗЕД. 

На сьогодні система митного пост-аудиту дозволяє митній службі виконувати своє основне завдання 
щодо захисту економічних інтересів держави та виконання суб’єктами ЗЕД законодавств зарубіжних країн з 
питань митної справи. 

В Україні становлення митного пост-аудиту ускладнено низкою проблем, найголовнішими з-поміж яких є: 
− недостатня кількість співробітників відділів митного пост-аудиту; 
− домінування фіскальної направленості митної діяльності; 
− нерозвинена система формування та аналізу ризику підприємств на предмет можливого порушення 

норм податкового та митного законодавства не дозволяє досягти максимальної ефективності планування 
перевірок суб’єктів ЗЕД; 

− нормативно-правова незахищеність митного аудитора; 
− слабка взаємодія підрозділів митного органу в частині реалізації функції митного пост-аудиту; 
− низький рівень матеріального забезпечення. 
Процедури, пов'язані з аудитом, є ефективним засобом для здійснення митного контролю в зв'язку з тим, 

що відображаються в бухгалтерських книгах та облікових записах учасників ЗЕД. Одночасно вони дозволяють 
митним органам сприяти законослухняним учасникам зовнішньоекономічної діяльності в застосуванні форм 
спрощеного порядку декларування. 

Отже, митний пост-аудит займає важливе місце при застосуванні системи управління ризиками та є 
головним елементом подальшого підвищення ефективності діяльності митних органів. Процедури, пов'язані з 
аудитом, є ефективним засобом для здійснення митного контролю. Одночасно вони дозволяють митним 
органам сприяти законослухняним учасникам зовнішньоекономічної діяльності в застосуванні форм 
спрощеного порядку декларування. 
 

1. Єдинак Т. Постмитний аудит як фактор забезпечення економічної безпеки країни: зарубіжний досвід 
та українська перспектива // Вісник Академії митної служби України. – 2008. – № 4. – С. 70–76.  

2. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 № 3125-XII [Електронний ресурс] / 
Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12 
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ЕКСПЕРТИЗА В СИТЕМІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ 
 

Митний контроль є ключовим елементом митної справи, що забезпечує реалізацію митної політики. 
Адже саме від ефективності процедур митного контролю, які застосовуються щодо товарів і транспортних 
засобів при перетині митного кордону України, залежить якість і повнота виконання покладених на митні 
органи таких завдань, як сплата податків до державного бюджету, виявлення порушень при перетині митного 
кордону, виконання завдань державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Митна експертиза є 
одним із різновидів митного контролю. Іноді для правильності нарахування митної вартості, встановлення коду 
згідно з Українською класифікацією зовнішньоекономічної діяльності та визначення країни походження 
товару, виникає необхідність у застосування митної експертизи. 

Проблеми організації та здійснення митної експертизи широко розглянуто у спеціальній фаховій 
літературі, зокрема в працях Дишлова В., Драганова В.Г., Дусик А.В., Карпенко Г.Л., Шевчук О.М. та інших 
учених і практиків митної системи [1]. Проте, незважаючи на досить широке висвітлення проблем щодо 
проведення митної експертизи в Україні, все ще залишається невирішені питання через різні розуміння її ролі, 
що й обумовило вибір теми дослідження. 

Остаточного визначення митної експертизи Митний Кодекс України не наводить, проте у статті 515 
«Експертиза та висновок експерта» зазначено, що експертиза призначається, якщо для з’ясування питань, що 
виникають у справі про порушення митних правил, виникла потреба у спеціальних знаннях з окремих галузей 
науки, техніки, мистецтва, релігії тощо. Зазначена експертиза не є судовою експертизою [3].  

При проведенні митного контролю, здійснюється експертиза документів, товарів та транспорту для 
отримання додаткових роз’яснень при виникненні неоднозначних ситуацій. Різні експертизи що проводяться в 
митних цілях забезпечують ввезення товарів відповідної якості. 

Експертиза проводиться експертами митних лабораторій та інших установ або окремими спеціалістами, 
які призначаються посадовою особою митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення 
митних правил [2, с. 296]. 

Спеціалізована лабораторія складається з 10 підрозділів з питань експертизи і досліджень, які 
знаходяться у таких містах; Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Сімферополі, Харкові, Сєверодонецьку, 
Львові, Одесі та Ужгороді. 

До переліку експертиз і досліджень які здійснює спеціалізована лабораторія входить: експертиза 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, лікарських засобів та препаратів, 
товарознавча експертиза, дослідження документів, грошей, балістична експертиза, комплексне дослідження 
транспортних засобів та документів, що їх супроводжують, дослідження харчових продуктів, хімічних речовин 
та матеріалів, нафтопродуктів, пально-мастильних матеріалів, металів, сплавів та виробів з них тощо. 

Протягом січня 2017 року до Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС (далі – 
СЛЕД ДФС) надійшов 821 запит щодо проведення досліджень, що на 49,5 % більше, ніж у січні 2016 року (549). 

Кількість досліджених проб (зразків) товарів протягом січня 2017 року складає 2 730, що у 2,4 раза 
більше, ніж у січні 2016 року (1 120). На рисунку 1 наведена структура проведених експертиз у митних 
лабораторіях за типовою ознакою. 

 

 
Рис. 1 Структура проведених експертиз в митних лабораторіях 

Середній строк проведення досліджень за 1 запитом – 12,9 доби (у січні 2016 року – 7,2 доби). 
Економічна ефективність від врахування експертних висновків при митному оформленні товарів у січні 

2017 року становить 894,9 тис. грн (в т.ч. 221 тис. грн митних платежів донарахованих за результатами 
висновків СЛЕД ДФС у зв’язку з коригуванням митної вартості товарів на загальну суму майже 1 млн грн) [4]. 
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Поставлені перед експертом питання та його висновок не повинні виходити за межі спеціальних знань 
експерта. Експерт надає висновок у письмовій формі від свого імені. У висновку викладаються суть проведеної 
ним експертизи та обґрунтування відповіді на поставлені запитання [3, ст. 515].  

Визнавши за необхідне проведення експертизи, посадова особа органу доходів і зборів, у провадженні 
якої знаходиться справа про порушення митних правил, виносить постанову, у якій визначаються підстави для 
призначення експертизи, прізвище експерта або найменування спеціалізованого органу з питань експертизи та 
досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову 
і митну політику, його відокремленого підрозділу чи іншої відповідної установи, в якій має проводитися 
експертиза. У цій же постанові ставляться конкретні питання, які мають бути вирішені під час проведення 
експертизи, а також визначаються матеріали, що передаються у розпорядження експерта [3, ст. 516]. 

Отже, митна експертиза посідає провідну роль у сфері митного контролю, її застосування передбачає 
вирішення завдань економічного, фіскального, правоохоронного, контрольного статистичного і захисного 
характеру. Найбільш важливе місце в проведенні експертиз у митній справі належить Спеціалізованій 
лабораторії з питань експертизи та досліджень та її відокремленим підрозділам. 

 
1. Драганов В. Г. Основы таможенного дела. – М.: «Экономика», 1998. – 675 с.  
2. Малигіна В.Д. Основи експертизи продовольчих товарів. / Малигіна В.Д., Титаренко Л.Д.: Навч. пос. — 

К.: Кондор, 2009. — 296 с  
3. Митний кодекс України від 13 березня 2012р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/page18 4. Офіційний портал Державної фіскальної служби України. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/ 
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ «ЄДИНОГО ВІКНА» 
 
Важливим кроком у напрямку створення сприятливих умов для розвитку бізнесу та боротьби з 

корупцією стало запровадження в Україні принципу «єдиного вікна» при здійсненні контролю за переміщенням 
через митний кордон України товарів. гідно з порядком інформаційного обміну за принципом «єдиного вікна» 
взаємодія декларантів, митниць і контролюючих органів відбувається за допомогою інформаційно-
телекомунікаційної системи, яка приймає інформацію, обробляє її та автоматично формує відповідні 
повідомлення для всіх задіяних суб'єктів. 

Процес контролю за товарами, які переміщуються через митний кордон України часто призводить до 
корупції, через те, що контрольні органи працюють з власними електронними системами обліку та обробки 
інформації на підставі різних нормативно-правових актів.  

Впровадження системи «єдиного вікна» на митниці забезпечить : 
- оптимізацію та спрощення процедур проведення державних видів контролю під час здійснення 

зовнішньоекономічних операцій;  
- зменшення кількості контролюючих органів в пунктах пропуску через державний кордон України та 

в місцях митного оформлення товарів і транспортних засобів всередині країни;  
- покращення експортного потенціалу України;  
- зменшення витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що експортують товари з України; 
-  зменшення кількість дозвільних документів, які подаються при митному оформленні товарів та їх 

пропуску через митний кордон України;  
- зменшення кількості сканованих документів шляхом надання контролюючим органам необхідних 

відомостей, які є в попередній декларації;  
- скорочення часу, протягом якого контролюючими органами може бути призначений огляд товарів з 

24 до 12 робочих годин;  
- зменшення граничного терміну ухвалення рішення контролюючими органами щодо товарів, що 

вивозяться за межі митної території України, з 24 до 4 годин;  
- зменшення адміністративного тиску та фінансові витрати для бізнесу завдяки зменшенню кількості 

контролюючих органів, з якими взаємодіють суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності;  
- зменшення ризику корупційних дій за рахунок впровадження безпаперової взаємодії між посадовими 

особами державних органів та суб’єктами господарювання  
У різних країнах процес впровадження «єдиного вікна» відбувався різними темпами та зі своїми 

особливостями. Сінгапур став однією з перших економік, де почали втілювати механізм «єдиного вікна». 
Перша транзакція в системі «єдине вікно» (у Сінгапурі TradeNet) відбулась 1 січня 1989 року. Зараз TradeNet 
охоплює 34 контролюючі підрозділи, 100% торгівельних транзакцій обробляється через TradeNet (це близько 9 
мільйонів транзакцій на рік), використовується приблизно 2500 компаніями з 8000 користувачами. У Німеччині 
та Кореї запровадження системи «єдиного вікна» було ініціативою самого бізнесу. В морських портах Гамбургу 
«єдине вікно» (Dakosy) запровадили у 2005 році, і це дозволило заощаджувати близько 22,5 млн. євро на рік 
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завдяки скороченню витрат на оплату праці, пов'язаних з виправленням помилок під час підготовки та подання 
торгових і транспортних документів. А в Республіці Корея економію коштів з введенням системи «єдиного 
вікна» (TradeHub) у 2009 році оцінили у 1.8 мільярдів доларів США . 

Механізм «єдиного вікна» запроваджує новий формат взаємодії митних органів. Тобто відтепер для 
проходження усіх необхідних процедур для митного оформлення товарів існуватиме єдиний пункт - так зване 
«єдине вікно», що працює у вигляді електронної системи для швидкого обміну даними між різними 
державними інституціями. 

 
1. В Україні запровадили «єдине вікно» на митниці  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zaxid.net/v_ukrayini_zaprovadili_yedine_vikno_na_mitnitsi_n1460779.  
2. Як впроваджується «Єдине вікно» у світі та чи успішна в цьому Україна? [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:https://taxlink.ua/ua/blog/yak-vprovadzhuyetsya-yedine-vikno-u-sviti-ta-chi-u.htm 
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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В СОТ У МИТНІЙ СПРАВІ 
 

Економічна інтеграція представляє собою реальний процес розвитку стабільних економічних зв’язків та 
поділу праці національних господарств, які є близькими за економічним рівнем. Інтеграція України до Світової 
організації торгівлі була результатом великих політичних старань та усвідомлення можливостей, які 
випливають з приєднання у світову торговельну систему. 

Процес вступу України до СОТ розпочався 30 листопада 1993 року, коли до Секретаріату ГАТТ було 
подано офіційну заяву Уряду України про намір приєднатися до ГАТТ. 5 лютого 2008 року у Женеві відбулося 
засідання Генеральної Ради СОТ, на якому було підписано Протокол про вступ України до СОТ[1]. Головна 
проблема, яка постає перед Україною, полягає в тому, щоб скористатися можливими перевагами, що надає 
членство СОТ, а з іншого боку — зменшити негативні наслідки та втрати для вітчизняної економіки. 

 Згідно прогнозних оцінок в довгостроковому плані економічні вигоди повинні перевищити втрати, неминучі 
на початкових етапах приєднання до СОТ. Конкуренція з боку продукції західних фірм змусить вітчизняних 
виробників підвищувати ефективність виробництва та якість продукції, сприятиме технологічному оновленню 
виробництва, зростанню конкурентоспроможності українських товарів на внутрішньому та світовому ринках. Однак 
деякі галузі і підприємства зазнають втрат. Насамперед — це підприємства автомобіле- та літакобудування, вугільної 
галузі, машинобудування, сільського господарства, легкої промисловості та інші [2]. З моменту вступу України до 
СОТ вона отримала такі переваги: 

• одержання режиму найбільшого сприяння в торговельному просторі всіх країн-членів СОТ, тобто 
одночасне покращення умов торгівлі із більш ніж 150 країнами світу, на частку яких припадає понад 95% 
світової торгівлі; 

• зменшення тарифних і нетарифних обмежень доступу українських товарів на товарні ринки країн-членів СОТ; 
• отримання можливості захисту інтересів українських виробників згідно з процедурою розгляду 

торговельних спорів Світової організації торгівлі; 
• набуття офіційного статусу переговорного процесу зі створення зони вільної торгівлі з ЄС; 
• скасування квот на експорт української продукції металургії до ЄС; 
• доступ до дешевших комплектувальних, устаткування і сировини; 
• забезпечення недискримінаційного транзиту товарів та послуг[3]. 
Основними недоліками вступу України до СОТ є те, що ця співпраця розпочалася в період фінансової 

кризи, що поки що не дає позитивних результатів розвитку. Як  член СОТ, Україна взяла на себе ряд 
зобов’язань щодо подальшої перебудови торговельного режиму. Найбільш суттєвою проблемою української 
системи торгівлі є несумісність національних стандартів, технічних норм і правил вимогам світового ринку – на 
сьогоднішній день до вимог СОТ пристосована лише четверта частина. Тож впровадження заходів для 
підвищення рівня їх відповідності дозволить підвищити конкурентоспроможність українських товарів та послуг 
і слугуватиме відкритості доступу на інші ринки [4]. 

Вступ до СОТ є дуже суттєвим фактором формування привабливого іміджу України на міжнародній 
арені, що у першу чергу впливає на становлення ділового середовища як для національних, так і для іноземних 
компаній, а також на її економічний розвиток. Без членства в СОТ Україна не змогла б розпочати переговори 
щодо ЗВТ з Європейським Союзом та іншими міжнародними організаціями. Членство в СОТ, як умова 
інтеграції до ЄС, виходить з того, що сьогодні велика частка співробітництва між країнами відбувається на 
торговельно-економічному рівні. Вступ до СОТ відкриває перед Україною нові можливості як у макро-
економічному вимірі, так і на рівні вітчизняних виробників та споживачів. 

 
1. Офіційна сторінка Міністерства закордонних справ України [Електронний ресурс] – Режим доступу 

до ресурсу: https://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/international-organizations/wto.  
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2. Уразов А.У. Основи економічної теорії / А.У. Уразов, І.В. Саух, О.І. Вікарчук [Електронний ресурс] – 
Режим доступу до ресурсу: https://pidruchniki.com/1984121763439/politekonomiya/integratsiya_ukrayini_svitovoyi_ 
organizatsiyi_torgivli.  

3. Качан Є. П. Регіональна економіка / Є.П Качан. – К. : Видавництво, 2011.; 4. Горячов О. В. Ре-
зультати вступу України до СОТ, № 11, 2010 рік, с.54-58 
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ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ КОНТРАФАКТНИХ ТОВАРІВ 
 

В сучасних умовах ринок контрафактних товарів функціонує у більшості країн світу. Однією з причин 
збільшення обсягів контрафактної продукції на українському ринку є її нижча ціна. Підробленими 
(контрафактними) товарами можна назвати, товар, який реалізується у фірмовій упаковці, під брендом і з 
маркуванням підприємства-виробника, без сертифіката відповідності. На сьогоднішній день, контрафакція є 
поширеним негативним явищем у сучасному світі.  

Під поняттям «контрафактні товари» слід розуміти товари, що містять об'єкти права  інтелектуальної 
власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї  території є порушенням прав 
інтелектуальної власності, що охороняється відповідно до чинного законодавства України у сфері 
інтелектуальної власності [2, ст. 4]. 

Державна фіскальна служба сприяє захисту прав інтелектуальної власності і вважає це питання одним з 
важливих на шляху до вступу в ЄС. Вже на сьогодні є дієві процедури захисту, їх можна вдосконалювати, але 
вони вже і зараз працюють [3].  

Протягом січня-березня 2018 року зафіксовано понад 1500 випадків призупинення митного оформлення 
товарів за підозрою у порушення прав інтелектуальної  власності. За цей період митницями ДФС порушено 4 
справи про порушення митних правил за фактами ввезення товарів з порушенням прав інтелектуальної 
власності (ст. 476 Митного кодексу України). Наразі у митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності 
за заявами правовласників внесено 3 691 об’єктів (з початку поточного року – 79). Це об’єкти авторського 
права, торговельні марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин й перелік таких заяв 
постійно зростає [4]. 

Дії контрафакторів несуть за собою багато негативних наслідків. По-перше, незаконним відтворенням та 
розповсюдженням примірників творів завдаються майнова шкода авторам, які не отримують відповідної 
винагороди за створені ними твори. По-друге, особи, яким належать майнові авторські права, зазнають збитків 
внаслідок розповсюдження контрафактної продукції з меншою вартістю на відміну від оригінальної продукції, 
та не отримують у повному обсязі грошову винагороду від створених ними об’єктів авторського права. По-
третє, шкода може завдаватися споживачам внаслідок придбання ними контрафактного товару, який іноді може 
бути неналежної якості. По-четверте, страждають інтереси держави, тому що контрафактна продукція 
знаходиться у сфері тіньової економіки, у зв’язку з чим держава не отримує відповідних податків з продажу 
такої продукції [1, с. 3]. 

Отже, розповсюдження підробленої продукції негативно впливає на репутацію та прибутковість 
правовласників. Також контрафактні товари наражають на небезпеку і споживачів такої продукції. В Україні, 
як на державному так і на законодавчому рівні потрібно впровадити заходи, направлені на боротьбу з 
контрафактними товарами та ї виробниками, такі як: 

- ведення постійного моніторингу порушення прав інелектуальної власності та виявлення 
контрафактної продукції; 

- направлення попереджувальних листів порушникам прав інтелектуальної власності; 
- направлення заяв до суду з метою отримання компенсації та стягнення збитків. 
- направлення заяв в митні органи та органи поліції про незаконне використання об'єктів інтелек-

туальної власності з метою притягнення порушників до адміністративної або кримінальної відповідальності. 
 
1. Перелік наслідків після дій контрафакторів. - [Електронний ресуср]. - Режим доступу: 

https://core.ac.uk/download/pdf/50593737.pdf.  
2. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI // Офіційний вісник України. – 2012. –  

№ 32. – 9 с.– Ст. 1175.  
3. Перелк об'єктів прав інтелектуальної власності, включених до митного реєстру. - [Електронний 

ресуср]. - Режим доступу: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/335394.html.  
4.  Дані про призупинення митного оформлення товарів за підзрою у порушенні прав інтелектуальної 

власності. - [Елекронний ресурс]. - Режим доступу: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/335394.html 
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОНТРАБАНДИ ТА СПОСОБИ БОРОТЬБИ З НЕЮ 
 

На сьогодні контрабанда в Україні набула значного поширення і завдає суттєвої шкоди економіці країни. По-
перше, незаконне перевезення товарів через митний кордон призводить до недоотримання у повному обсязі надхо-
джень до Державного бюджету. Наразі втрати від контрабанди перевищують бюджети МВС та Міноборони і склада-
ють близько 4 мільярдів доларів на рік. По-друге, митні органи не здатні виконати захисну функцію, від чого потерпає 
вітчизняний виробник, виникає недобросовісна конкуренція і відбувається деформація ринкової кон’юнктури [1]. 

Основними причинами виникнення контрабанди є високі ставки митних податків, низький рівень 
заробітної плати та безробіття мешканців прикордонних регіонів, наявність значної різниці між цінами на 
окремі групи товарів на світовому та внутрішньому ринках. 

Зростання контрабандних потоків зумовлено низкою причин. Перш за все, високим рівнем корумпованості 
суспільства та зловживання службовим становищем у митних органах. Це ускладнює розробку ефективних методів 
боротьби з контрабандою і сприяє створенню кримінальних угрупувань. Крім того, існують недоліки в організації і 
проведенні митного контролю, помилки в митній політиці; недостатній рівень спеціальної підготовки осіб, які ведуть 
боротьбу з контрабандою; низький рівень технічного та інформаційного забезпечення митних органів; неналежне 
міждержавне співробітництво щодо обміну інформацією про боротьбу з переміщенням товарів поза митним 
контролем або з приховуванням від митного контролю [2,3]. 

За даними ДФС у 2017 році порушено 32282 справи про порушення митних правил. Це на 14474 справ 
більше, ніж у 2015 році. Але не можна сказати, що це свідчить про посилення боротьби з контрабандою, оскільки з 
фінансової сторони у 2015 р. справ було порушено на суму 1,79 млрд. грн., тоді як у 2017 р. – на 1,59 млрд. грн.  

Кількість справ, у межах яких було вилучено предмети контрабанди в 2015 р. складала 8529 (628,98 млн. 
грн.), у 2016 р. – 7965 (627 млн. грн.), у 2017 р. – 7000 (746 млн. грн.). Основними групами товарів, що були 
вилучені як предмет правопорушення, є такі: промислові товари, сировина та матеріали; продовольчі та 
сільськогосподарські товари; національна та іноземна валюта; транспортні засоби. Їх структура у загальній 
кількості вилучених предметів контрабанди зображена на рис. 1 [1] 

 
Рис. 1. Структура вилучених предметів контрабанди у 2015-2017 роках 

 
Крім цього, протягом 2017 року викрито 1,2 тис. фактів незаконного переміщення наркотичних засобів, психо-

тропних речовин. Найбільша кількість випадків затримань припадає на поштовий зв’язок (48%), автомобільний вид 
транспорту (33%), залізничний (9%),пішки (4%), морський (3%), авіаційний (3%). Виявлено 467 фактів переміщення 
через митний кордон України зброї та боєприпасів з порушенням митного законодавства [1].  

У червні 2018 р. розпочалася операція "Україна без контрабанди", відповідно до якої застосовуватиметься рент-
ген-сканувальна система, а людський фактор буде мінімізовано. Це перший крок до посилення боротьби з контрабан-
дою. Держава має зацікавити суб’єктів господарювання у легальному проходженні товарів шляхом оптимізації ставки 
ввізного мита, акцизного збору та ПДВ із врахуванням забезпечення необхідного рівня захисту національного ринку та 
спрощення процедури митного оформлення товарів. Важливим є контроль за діями митних та прикордонних органів, 
забезпечення притягнення до відповідальності за корупційні діяння, набір нових співробітників з належним рівнем 
професійності [1]. 

 
1. Офіційний портал Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://sfs.gov.ua;  
2. Волошин В. І. Боротьба з контрабандою на прикордонних територіях як інструмент зміцнення 

економічної безпеки держави / В. І. Волошин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 
2014. - Вип.4. - С. 56 - 63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_4_8;  

3. Передало Х. С. Боротьба з контрабандою як один із методів забезпечення економічної безпеки 
держави / Х. С. Передало, Н. В. Стасів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 
Менеджмент та підприємництво в Україні. - 2016. - № 851. - С. 206-211. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2016_851_30   
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ПРОБЛЕМИ КОНТРАБАНДИ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ 
 
Проблема боротьби з контрабандою завжди була та є одним з важливих напрямів митної політики 

держави. Основними причинами контрабанди є: нестабільність економічної та політичної ситуації, низький 
рівень податкового та митного контролю,  невідповідність рівня податкових та митних ставок. 

Контрабанда — це незаконне переміщення через митний кордон України, поза митним контролем або з 
приховуванням від митного контролю валютних цінностей у великих розмірах, історичних та культурних 
цінностей, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних 
або вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до 
неї), вибухових пристроїв, військового озброєння та майна, матеріалів та обладнання до зброї масового 
знищення (ураження), а також контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів (матеріалів), щодо яких 
встановлено відповідні правила вивезення за межі України, та ті самі дії, вчинені організованою групою [1]. 

Основним видом контрабандних товарів залишаються тютюнові вироби (25% випадків затримань). Україна 
вже другий рік поспіль продовжує займати першу позицію в рейтингу країн, з яких найбільше ввозять 
контрабандних сигарет до країн Європейського Союзу, що в умовах виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС викликає занепокоєння з боку Брюсселя. 4,8 млрд. контрабандних сигарет поставляється саме з України, що 
становить майже 11% всього обсягу контрабанди в країни ЄС і понад 1 млрд. євро бюджетних втрат ЄС за 2017 рік. 
У 2017 році виявлено 8,3 млн. пачок контрабандних сигарет, що на 43% більше, ніж в 2016 році. Слід зазначити, що 
при підвищенні акцизів на сигарети в Україні дещо зросли ціни на тютюнові вироби, що позитивно вплинуло на 
зниження потоків контрабанди в Європу в зв'язку зі зниженням цінових розривів [2]. 

До основних чинників, що призводять до поширення контрабанди тютюнових виробів, належать [3]: 
- недостатнє співробітництво правоохоронних та контролюючих органів України з відповідними 

органами суміжних з Україною держав щодо обміну інформацією про боротьбу з переміщенням товарів поза 
митним контролем або з приховуванням від митного контролю; 

- недосконалість нормативно-правового регулювання імпорту товарів та відсутність дієвого контролю за 
реалізацією імпортних товарів на внутрішньому ринку; 

- недосконале, суперечливе регулювання діяльності щодо боротьби з контрабандою та порушенням 
митних правил; 

- наявність значної різниці між цінами на окремі групи товарів на світовому та внутрішньому ринках; 
- безробіття серед мешканців прикордонних районів. 
Для боротьби з контрабандою тютюнових виробів доцільно здійснити ряд заходів: 
- підвищити ефективність митного і прикордонного контролю; 
- налагодити постійний обмін інформацією з Всесвітньою митною організацією, Інтерполом, 

інформаційною системою Balkan-Info, правоохоронними органами зарубіжних країн; 
- удосконалити взаємодію ДФС та інших органів державної влади у боротьбі з контрабандою та 

порушенням митних правил. 
 

1. Контрабанда та боротьба з нею митних органів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://readbookz.net/pbooks/book-4/ua/chapter-243/.  

2. Україна очолила рейтинг контрабанди сигарет до Євросоюзу  [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/kozhna-devyata-ukraina-ocholila-rejting-kontrabandi-sigaret-
do-evrosoyuzu.htm  

3. Державна митна служба України  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.epravda.com.ua/news/4ae70897739e0/ 
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ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З КОНТРАБАНДОЮ В УКРАЇНІ 
 
Аналіз стану боротьби з контрабандою свідчить про те, що хоча заходи, передбачені Державною 

програмою протидії контрабанді здебільшого й були виконані, проте не були вирішені основні завдання 
програми, а саме усунення економічних передумов, які сприяють контрабандній діяльності; підвищення 
ефективності митного і прикордонного контролю. Сучасна контрабанда в Україні давно вже “переросла” свої 
ранні, класичні форми і сьогодні має такі ознаки: вона є однією зі складових економічної злочинності і тісно 
пов’язана з іншими видами злочинності (так для певної частини населення, яка проживає у прикордонних, 
районах, контрабанда набула характеру “промислу”); контрабанда набуває дедалі більш витончених та 
організованих форм (контрабанду дедалі частіше вчинюють не окремі особи, а організовані злочинні 
угруповання; координація контрабанди, наприклад, у галузі наркобізнесу, відбувається на транснаціональному 
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рівні); контрабанда нерозривно пов’язана з корупцією в органах влади і управління, правоохоронних і судових 
органах, банківських структурах тощо і, насамперед, в органах митної служби; схеми контрабанди є доволі 
гнучкими, правопорушники постійно коригують механізми і тактику протиправної діяльності відповідно до 
зміни правил оформлення ввезення на територію України і вивезення з неї товарів; контрабандисти 
розробляють нові заходи протидії правоохоронним органам у виявленні та документуванні контрабанди. 

Однією з головних причин, що найбільш суттєво впливає на загальний рівень контрабанди, є корупція.  
Основні чинники, які обумовлюють існування контрабандної діяльності: низький рівень забезпеченості 

населення, високий рівень безробіття в країні та прикордонних регіонах, де контрабанда для значної частини 
мешканців перетворилася на основне джерело доходів; недосконалість митного та податкового законодавства; 
висока прибутковість цього виду злочинного бізнесу; „прозорість” державного кордону з країнами СНД; 
недостатньо ефективний рівень митного та прикордонного контролю; недосконалість державної системи 
контролю за походженням і реалізацією продукції та сплатою податків. 

Ефективна протидія контрабанді та захист внутрішнього ринку, попередження зловживань службових 
осіб працівників митних органів можлива при умові вжиття ряду додаткових організаційно-практичних заходів. 

Зокрема, для покращання митного та прикордонного контролю доцільно: 
1. Включити території прикордонно-контрольованих районів, що розташовані поза пунктами пропуску, 

але в зоні діяльності митниці, до зони митного контролю з метою підвищення ефективності виявлення 
вантажів, ввезених на територію України з порушеннями митного законодавства. 

2. Поновити практику митного оформлення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі і 
фізичних осіб, на внутрішніх митницях за місцем їх реєстрації, що дозволить правоохоронним органам 
оперативніше здійснювати процесуальне документування фактів контрабанди. 

3. Запровадити практику проведення митного оформлення з обов’язковим наданням оригіналу 
експортної вантажної митної декларації (ВМД) країни відправлення вантажу, що сприятиме недопущенню 
фактів проведення митного оформлення на підставі товаросупровідних документів, які містять неправдиві 
відомості про вартість, кількість, найменування товару та інші реквізити. 

Для покращання взаємодії правоохоронних органів по протидії контрабанді необхідно: 
1. Облаштувати всі пункти пропуску через державний кордон України відповідною інформаційного 

системою Держприкордонслужби України. 
2. Запровадити міжвідомчу базу даних правоохоронних органів про осіб, причетних до створення та 

діяльності фіктивних підприємств. 
3. На підставі інформації правоохоронних органів та органів, що здійснюють контроль за провадженням 

господарської діяльності, запровадити міжвідомчий моніторинг діяльності суб’єктів господарювання, які 
здійснюють експортно-імпортні операції. 

4. Запровадження комплексного контролю за реалізацією товарів на внутрішньому ринку держави 
шляхом створення ефективної системи супроводження руху товарів від кордону до споживача, розроблення 
механізму застави в повному обсязі товарів, що транзитом перевозяться територією держави, з подальшим її 
поверненням після підтвердження факту ввезення товару на митну територію України. 

5. Поліпшення технічного оснащення пунктів пропуску через державний кордон України засобами 
об’єктивного контролю (великотоннажними терезами, сканерами, рентгенівськими установками, системами 
зчитування номерів та відеоспостереження). 

6. Забезпечення ефективної взаємодії органів державної влади з метою запобігання незаконному 
переміщенню товарів та транспортних засобів через митний кордон України, ухиленню від сплати митних 
платежів, протиправному відшкодуванню ПДВ в результаті фіктивних експортних операцій. 

Ефективно вирішити це питання можна лише за умови налагодження правоохоронними органами 
механізму взаємодії з питань документування злочинної діяльності міжнародних економічних кримінальних 
формувань на стадіях проведення оперативно-розшукових та процесуальних заходів. Для цього необхідно 
сформувати з числа практичних працівників міжнародну організацію по боротьбі з економічними злочинами 
(МОБЕЗ), до функцій якої віднести: 

1) приведення правових форм кожної із країн — учасників організації до єдиної, виходячи із потреб 
боротьби зі зловживаннями в сфері міжнародних фінансово-господарських операцій; 

2) створення банку даних для своєчасного отримання інформації по тих чи інших суб’єктах 
зовнішньоекономічної діяльності чи напрямках діяльності; 

3) координацію роботи оперативно-слідчих груп для попереднього документування і розслідування 
конкретних економічних злочинів міжнародного характеру. 
 

1. Офіційний портал  Державної фіскальної служби України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://sfs.gov.ua/   

2. Митний кодекс України : станом на 7 жовтня 2018 р. № 4495-VI від 13.03.2012 р. / [Електронний 
ресурс ] Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17  
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ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО КОНФІСКАТУ 
 

Тема конфіскату завжди мала актуальність у всі роки незалежності України. Через близькість 
європейських кордонів та наявність міжнародних коридорів, Україна стала однією із найпотужніших джерел 
наповнення конфіскату. Конфіскат – це примусово і безоплатно вилучене майно чи його частина на користь 
держави за рішенням митних органів або суду.  

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого 
митницями ДФС майна, щодо якого винесено рішення про конфіскацію, передачі цього майна органам державної 
виконавчої служби і розпорядження ним». Все конфісковане майно передається на зберігання особі, що призначена 
державним виконавцем у постанові про опис та арешт майна, під розписку. Представник митниці ДФС може бути 
призначений зберігачем майна у разі зберігання конфіскованого майна у власному приміщенні митниці ДФС до 
моменту передачі майна для реалізації, знищення, утилізації, переробки або безоплатної передачі. Передача майна 
зберігачеві (крім митниці ДФС) оформлюється актом приймання-передачі, який підписується представниками  
митниці  ДФС, зберігача  та державним виконавцем. Митниця ДФС оформлює видаткову накладну на конфісковане 
майно, яке представник зберігача отримує на підставі матеріальної довіреності за встановленою формою [1]. Надалі 
конфіскований товар передають у розпорядження Державній виконавчій службі з метою проведення експертного 
оцінювання. Якщо товар не розмитнений, то звичайно враховують відповідні митні платежі та збори. Підприємства, 
визначені на конкурсній основі Мін’юстом, реалізовують товар через аукціони і комісійну торгівлю і різних регіонах 
держави. Якщо торги не відбулися, наприклад через те, що не знайшлося покупців, ціну на лот знижують на 20%. 
Якщо така ситуація повторюється знову то ціну знижують знову на 20%. А у випадку, якщо і тоді ніхто не купує, 
вони мають право передати все безплатно [2]. На сьогоднішній день існує певний список установ і організацій, які 
можуть претендувати на таке майно. Це державні установи, військові частини і формування, різноманітні соціальні 
заклади, дитячі будинки та благодійні організації. 

В Україні протягом січня-квітня 2018 року за результатам розпорядження товарів, валюти і цінностей, 
які перейшли у власність держави за порушення митного законодавства, до бюджету надійшло 22,5 мільярда 
гривень. Значна частина суми - надходження від зарахованих до держбюджету валюти і цінностей, яких за 
вказаний період надійшло 13,6 млрд. грн., що майже вдвічі перевищує відповідний показник минулого року (за 
4 місяці 2017 р зазначена сума становила 7,6 млрд. грн.). Від реалізації конфіскованого майна бюджет отримав 
7,1 млрд. грн., що теж вдвічі перевищує показник відповідного періоду минулого року. Надходження коштів від 
реалізації митницями майна, що швидко псується, вилученого у справах про порушення митних правил, і 
майна, що підлягає поверненню за рішенням суду (власник не звернувся), складають 0,3 млрд. грн., що 
аналогічно показнику відповідного періоду минулого року. Крім того, в січні-квітні 2018 р митницями за 
порушення митних правил вилучено та зараховано на склади митниць майно на загальну суму 132,2 млн. грн. 
При цьому вагома частка вартості вилучених товарів становить: засоби наземного транспорту, літальні апарати, 
плавучі засоби і пов'язані з транспортом пристрої та обладнання (31,2 млн. грн., або 23,6%); машини, 
обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковідтворювальна 
апаратура, апаратура для запису або відтворення телевізійного зображення і звуку, їх частини та приладдя (25,0 
млн. грн., або 18,9%); продукти рослинного походження (23,5 млн. грн., або 17,8%) [3]. 

Також конфіскують різні лікарські препарати. Розпорядження вилученими митницями ДФС і конфіс-
кованими за рішеннями судів лікарськими та медичними препаратами, наркотичними засобами, психотропними 
речовинами, прекурсорами шляхом передачі їх для знищення чи утилізації, а також зброєю та боєприпасами  
шляхом передачі органам Національної поліції здійснюється митницями ДФС за дорученням  державних  
виконавців  у порядку, встановленому законодавством [4]. В першому кварталі поточного року ДФС 
перерахувала до державного бюджету понад 81 мільярди гривень митних платежів. Щорічно в Україні 
конфіскується майна на 800 млн. грн. 

Отже, спочатку здається, що купляти конфіскат є вигідною справою. Оскільки в наш час не всі мають 
змогу купляти дорогі речі, а конфіскат є одним з способів вирішення цієї проблеми. Але багато речей які з 
першого погляду є порівняно дешевими, можуть мати набагато гіршу якість. 

 
1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого 

митницями ДФС майна, щодо якого винесено рішення про конфіскацію, передачі цього майна органам 
державної виконавчої служби і розпорядження ним» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1724-2001-%D0%BF.  

2. Конфіскат особливого призначення [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/konfiskat-osoblivogo-priznachennya/.  

3. Таможенный конфискат дал в бюджет 22,5 млрд грн. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://hubs.ua/economy/tamozhenny-j-konfiskat-dal-v-byudzhet-22-5-mlrd-grn-128146.html.  

4. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]: – Режим доступу:  
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1724-2001-п 
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ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ 

 
На сьогоднішній день порушення митних правил є однією із головних проблем у митній справі. 

Порушення транспортування, переміщення товарів через кордон проявляє суспільну небезпеку та заподіяння 
шкоди державі. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил є одним з основних завдань митних 
органів України, в межах виконання якого здійснюється численна кількість заходів з мінімізації наслідків цієї 
загрози для держави. 

Порушення митних правил являють собою адміністративні правопорушення, протиправні дії чи 
бездіяльність, що посягають на встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і 
транспортних засобів через митний кордон України і за які передбачено адміністративна відповідальність. За 
вчинення порушень митних правил можливі адміністративні стягнення, такі як: штрафи, конфіскація товарів та 
попередження.  

Механізм адміністративно-правового забезпечення охорони митного правопорядку, що реалізується через 
інститут адміністративної відповідальності, проявляє себе самостійно, індивідуально, поряд з іншими засобами його 
правового захисту. При цьому необхідно зазначити, що адміністративна відповідальність за порушення митних 
правил – це визначений митним законом правовий обов’язок громадянина або конкретної посадової особи 
усвідомлювати свої винні, неправомірні діяння у сфері охорони митного правопорядку і, при наявності достатніх для 
цього підстав, понести кару у вигляді адміністративного стягнення, накладеного митним органом або судом. З цього 
визначення випливає, що об’єкт адміністративно-правового захисту в даному випадку індивідуалізований, 
специфічний і замкнений особливі рамки суспільно-економічних відносин [4, с. 112]. 

Аналіз окремих норм законодавства з питань державної митної справи, що регулюють провадження в 
справах про порушення митних правил, а також окремі види порушень митних правил свідчить про 
необхідність приведення положень Митного кодексу України (МКУ) до стандартів, встановлених відповідними 
європейськими нормативними актами. 

Застосування санкцій, передбачених МКУ, свідчить про досить активну діяльність митних органів у цій 
сфері: у 2016 році було винесено 12 839 постанов про накладення адміністративних стягнень на загальну суму 
понад 555,8 млн. грн.; у 2017 році – 21 652 постанови на загальну суму понад 503,2 млн. грн.; у I кварталі 2018 
року – 8075 постанов на вражаючу суму понад 9,148 млрд. грн. (рис.) [3]. 

 
Динаміка адміністративних стягнень за період 2016-2018 рр. 

Проблеми регулювання адміністративної відповідальності за порушення митних правил та застосування 
стягнень потребують постійної уваги з боку державних органів, оскільки такі стягнення можуть бути ефективним, 
адекватним та стабілізуючим чинником впливу у сфері зовнішньоекономічної та митної діяльності. 

1. Офіційний сайт Митний кодекс України [Електронний ресурс]: – Режим 
доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/92-15/stru#Stru  

2. Актуальні проблеми у митній справі [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://boi.org.ua/media/uploads/systemic_report_ii_2018/ii_2018_sytem_ua.  

3. Офіційний сайт Державна служба статистики України [Елетронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Митне право України : навч. посібник. – Ю.В. Іщенко, В.П. Чабан. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 296 с. 
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ЖІНОЧЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ 
 

В умовах соціально-економічної та духовно-культурної трансформації українського суспільства відбу-
лася зміна соціального статусу жінки й моральних основ її життєдіяльності. У нашій державі почав форму-
ватися новий тип жінки, жінки-лідера, ділової та відповідальної особистості, здатної до аналізу й прогнозу-
вання, яка є авторитетом для соціального оточення та володіє природними й інтелектуальними можливостями 
впливу на нього. Осмислення та аналіз позитивних і негативних тенденцій, що визначають умови формування 
життєвих стратегій жінок сучасної України, дають підставу вважати, що сьогодні жінки в соціальній структурі 
виступають в своїй новій якості – активних суб’єктів суспільних відносин – жінок - підприємиць. 

У сучасному світі, особливо в усталених демократіях, жіноче підприємництво активно розвивається. До 
прикладу, у США жінки володіють 33 % усіх фірм із персоналом до 500 осіб, у Франції жінки становлять 21% 
від загального числа підприємців. Для українського підприємництва, на жаль, актуально є те, що жінка за 
традиційним стереотипом, залишається за чоловіком, тобто на другому місці. 

Весною 2015-го року було проведене дослідження стосовно жіночого підприємництва в Україні. Проект 
був профінансований науково-дослідним центром управління та підприємництва Університету Фенікс (Phoenix 
University Center for Management and Entrepreneurship) та реалізований українськими соціологами. Ціллю 
проекту було виявлення існуючих перешкод на шляху ведення успішної підприємницької діяльності жінками. 

Після проведення опитування серед 1000 українських бізнес-леді, американські дослідники виявили три 
ключових перешкоди на  шляху ведення їх власної підприємницької діяльності, а саме: бюрократія в державних 
органах, брак фінансування та відсутність кваліфікованого персоналу. Також дослідники зробили деякі 
неочікувані висновки, з’ясувавши, що українські жінки є неперевершеними комунікаторами у бізнесі. Проте 
американський дослідник переконаний, що така риса є як позитивною, так і негативною: позитивним є те, що 
вони активно спілкуються із іншими підприємницями (71% позитивних відповідей респондентів); однак, 
нажаль, їхнє спілкування обмежується комунікацією із такими ж бізнес-леді. Переваги спілкування були б 
значно більшими, якби до даного процесу залучали б консультантів, фінансистів, представників державного 
апарату та інвесторів [1]. 

Не слід також нехтувати діяльністю громадських організацій, що сприяють розвитку жіночого 
підприємництва. В Україні до таких належать: «Амбасада жінок-підприємиць», «Жіноча професійна Ліга», 
«Рада жінок-фермерів України», «Ділові Українські Жінки» тощо. Кожна із зазначених організацій має свої 
особливі завдання, однак їх об’єднує єдина мета – розвиток підприємництва, особливо жіночого. Їхня діяль-
ність спрямована на розвиток економічних можливостей жінок, корпоративної соціальної відповідальності, 
освіти дорослих, розвиток кар’єри жінок, гендерну рівність та захист трудових прав [2]. 

На жаль, сьогодні в Україні є невирішеною проблема розвитку жіночого підприємництва, оскільки 
багато українських жінок не можуть реалізувати свої можливості в той час, коли в США та у інших розвинених 
країнах відбувається стала орієнтація на поглиблення навичок ведення бізнесу, підвищення кредито-
спроможності, балансування роботи та сімейного дозвілля. Україна все ще залишається у проблемах більш 
глобального рівня, таких як: бюрократія, відсутність підтримки з боку держави, відсутність фінансування, 
відсутність кваліфікованих кадрів та відсутність впевненості у завтрашньому дні, а звідси і відсутність 
впевненості у своїй діяльності. Це ті проблеми, які варто нашій країні вирішувати якомога швидше. Та попри 
такі проблеми в Україні прослідковується розвиток громадських організацій, які також здатні вплинути на 
велику кількість процесів, та посилення комунікації між жінками підприємцями. Тому варто поєднати 
позитивні аспекти та вирішувати існуючі проблеми, адже розвиток жіночого підприємництва дозволить жінкам 
підвищити свою фінансову незалежність та реалізувати власний лідерський потенціал, що вплине на суспільно-
економічний розвиток суспільства. 

 
1. Дослідження Жіноче підприємництво України: кілька питань [Електронний ресурс] – Режим доступу 

до ресурсу: http://www.management.com.ua/interview/int361.html.  
2. Гендер в деталях [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу:https://genderindetail.org.ua/community/organizations/gromadski-organizatsii-134539.html 
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УКРАЇНО-БРАЗИЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Найбільш вагомий внесок у розвиток економіки України має зовнішня торгівля, оскільки сьогодні 
задовольнити всі потреби населення зусиллями однієї країни важко. З цим завданням можна впоратись лише за 
умов добре розвинутого міжнародного співробітництва.  

Бразилія є одним з найбільших торговельних партнерів України в Латинській Америці. За даними Державної 
служби статистики України за 9 місяців 2017 р., двосторонній товарообіг між даними країнами збільшився на 3% до 
161 млн. дол. США,  при цьому експорт товарів з України до Бразилії знизився на 44% до 6 млн. дол. США. У той 
самий час, імпорт бразильських товарів в Україну збільшився на 7% до 155 млн. дол. США.  

Основними товарами у структурі українського експорту до Бразилії за аналізований період були:  
електроприлади для приготування кави або чаю (новий продукт) на суму 5,16 млн.дол.США або 21,05%, 
мінеральні добрива на суму 1,9 млн.дол.США або 7,91% (у 2016 р. не поставлялись), металопрокат на суму  
1,8 млн.дол.США або 7,36% (у 2016 р. поставок не було), оболонки штучні для ковбасних виробів на суму  
1,65 млн.дол.США або 6,75%, що на 18,43% перевищує обсяги поставок у 2016 р., вугільні електроди – на суму 
1,34 млн.дол.США або 5,49 % (+84,22%), балки з легованої сталі на 1,24 млн. дол. США або 5,06%, що на 127% 
більше ніж у 2016 р. тощо [1]. 

Бразильський експорт до України складався в основному з сировини та аграрної продукції, зокрема, з 
тютюну (24,71%), приладів для розпилення хімікатів для агрокультур (11,83%), марганцевої руди (11,54%), 
кави розчинної (10,92%), кишкових оболонок (9,21%), бокситів (8,63%), тощо [1]. 

 Свої дипломатичні відносини Україна та Бразилія встановили 26 років тому – в лютому 1992 року. 
Україна завжди ввaжaлa Бразилію вaжливим партнером у Південній Aмериці, і тому і надалі намагається 
активно співпрацювати з даною країною, прaгнучи розвивaти співпрaцю у гaлузях, що стaновлять взaємний 
інтерес. Причина зацікавленості даних країн у налагодженні двосторонніх взаємовигідних стосунків полягає в 
їх схожості. Це дві великі аграрні держави з величезним потенціалом. 

У 2009 році Україна та Бразилія розширили свою співпрацю і стали стратегічними партнерами. Були 
створені міжурядові механізми, необхідні для визначення шляхів для діалогу і реалізації можливостей та 
домовленостей [2]. 

1 серпня 2017 року на базі Університету митної справи та фінансів було відкрито Українсько-
Бразильський Центр або Centro Ucrainiano-Brasiliero. Мета центру – активізація двостороннього українсько-
бразильського співробітництва та налагодження коопераційних зв’язків, встановлення контактів між обома 
країнами, відкриття нових можливостей для бізнесу, сприяння розвитку торгових, економічних, культурних і 
наукових зв'язків. 

За 26 років дипломатичних відносин можна зрозуміти, що співпраця цих двох країн є плідною. Завдяки 
інтенсивним людським обмінам, через культуру і мистецтво, традиції, історію та спорт Україна та Бразилія 
відкривають для себе одна одну задля зміцнення всеохоплюючого співробітництва між урядами і народами. Є 
всі підстави спожіватися, що ці країни і надалі будуть підтримувати дружні стосунки і допомагати одна одній. 

 
1. Офіційний сайт посольства України у федеративній республіці Бразилії Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: https://brazil.mfa.gov.ua/ua/ukraine-br/trade.  
2. Офіційний сайт консульства України в Сан-Пауло [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://sao-paulo.mfa.gov.ua/ua/news/embassy-news/54968-ukrajina-i-brazilija-plidne-partnerstvostattya-
posla-ukrajini-v-braziliji-u-vidanni-folha-de-spaulo-movoju-originalu 
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ОСОБЛИВОСТІ CТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРАЦІВНИКАМИ У СФЕРІ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА 
 
Стратегічне управління працівниками набуває пріоритетного значення, оскільки формування ефектив-

ного менеджменту зумовлене необхідністю забезпечення сталого розвитку підприємств. Саме стратегія 
управління працівниками відображає довгострокові цілі та інтереси підприємств. Великого значення набуває 
управління працівниками у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) як фактор підвищення рівня конку-
рентоспроможності підприємства, досягнення успіху в реалізації його стратегії розвитку.  

Підприємство, яке займається ЗЕД і є конкурентоспроможним на міжнародному ринку, повинне 
слідкувати не лише за використання новітніх технологій, маркетингових досліджень міжнародного середовища, 
але також за кваліфікацією працівників та ефективним управлінням ними. Саме такий аспект набуває великого 
значення як фактор зростання конкурентоспроможності та покращення ефективності діяльності підприємства, 
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досягнення поставлених цілей та реалізації стратегії розвитку. На сьогоднішній день підприємство буде 
ефективно функціонувати за умов використання адекватної стратегії та розвитку працівників, що є важливим 
інструментом для досягнення головних функцій системного управління.  

Сутність нової управлінської парадигми полягає у переході до застосування стратегічного управління 
працівниками у сфері ЗЕД підприємств з метою досягнення їх успіху завдяки удосконаленню управлінських 
технологій в контексті застосування стратегічного підходу. В сучасних умовах управління працівниками у 
сфері ЗЕД підприємства має стати основною частиною процесу розроблення та реалізування стратегії. На 
сьогодні стратегічні цілі підприємства можуть бути реалізовані лише працівниками, які відповідають кваліфіка-
ційним вимогам. Для цього працівникам необхідно бути ознайомленим із стратегією підприємства, бути 
максимально залученими до процесу її розроблення, оскільки  тільки в такому випадку вони підтримуватимуть 
управлінську ініціативу керівництва, що сприятиме подальшій реалізації  стратегічних цілей підприємства [1]. 

Основна мета системи управління працівниками у сфері ЗЕД підприємства полягає у забезпеченні 
передумов для стратегічного розвитку підприємств завдяки використанню людського капіталу. Створюючи 
стратегію управління працівниками у сфері ЗЕД головним завданням стає визначення і врахування майбутніх 
змін та тенденцій, аргументування змін, які сприяють сталому стратегічному розвитку. 

Стратегією управління працівниками В.Г. Щербак визначає як якісний та кількісний напрям дій у 
зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства, що необхідний для реалізації довгострокових цілей зі 
створення високопрофесійного і згуртованого колективу із врахуванням стратегічних цілей розвитку 
підприємства і його ресурсних можливостей [2]. 

Стратегічний підхід до управління працівниками передбачає позитивні зміни в сфері роботи з 
працівниками, які полягають у тому, що в межах загальних напрямів кадрової роботи все більшого значення 
набувають стратегічні аспекти [2].  

Формування стратегії управління працівниками у сфері ЗЕД ґрунтується на оцінці досягнутого 
стратегічного рівня управління підприємством. Опираючись на дослідження зовнішнього та внутрішнього 
середовища, формуватимуться критерії очікуваного стану підприємства, що знаходить своє відображення в 
системі стратегічних цілей управління працівниками у сфері ЗЕД підприємства. 

Інструментами впровадження стратегії управління працівниками у сфері ЗЕД є кадрове планування, план 
розвитку професійності працівників, його кар’єрного зростання, мотивування та винагорода. ЗЕД диктує спеціальні 
вимоги до ділових якостей працівників і їх професійної підготовки: дотримання міжнародних та національних, 
морально-етичних принципів ділової практики; вивчення й аналізування зовнішнього середовища міжнародного 
бізнесу; володіння іноземними мовами; постійне підвищення кваліфікації; пошук нових перспективних шляхів 
розвитку сфер діяльності і підвищення її ефективності; стратегічне мислення тощо. 

 
1. Бузько І.Р. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах сучасного розвитку ринку 
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МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНИ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РЕПАТРІАЦІЇ 
 

Проблема трудових міграційних процесів протягом останніх років є однією із найважливіших тем для 
обговорень і відіграє значну роль у суспільному розвитку. Такі процеси є індикаторами реагування населення 
на зміни в економічному, політичному та соціальному житті. Залежно від їхньої величини й напряму, вони 
впливають на демографічні процеси, які відбуваються як у регіонах, так і загалом у державі. У зв’язку з цим 
виникає потреба у дослідженні особливостей трудової міграції в Україні та пошуку шляхів адаптації громадян 
після повернення в Україну.  

Як відомо з теорії та практики, під трудовою міграцією розуміється переміщення людей з метою 
тимчасового працевлаштування, що супроводжується перетинанням державного кордону. 

Зростаючі темпи такої міграції з України – одна з найбільш обговорюваних проблем. Причини, які 
підштовхують українців виїжджати закордон, –  це є сукупність політичних, економічних, соціальних,  
психологічних та інших явищ суспільного буття, серед яких: політична нестабільність, корумпованість гілок 
влади, відсутність культури (традиції) виконання законів, безвідповідальність вищих посадових осіб органів 
державної влади, недіючі правові механізми захисту прав власності, війна в країні тощо. У сукупності ці 
фактори формують негативний інвестиційний клімат, який спричиняє відплив кваліфікованих кадрів [1, с.140]. 

Станом на сьогоднішній день в Україні є два основних чинники, які підштовхують міграцію: низькі 
зарплати та війна, бо крім людей, які шукають за кордоном роботи, є і такі, які уникають призову до армії. 
Сукупність цих факторів виштовхує працездатне, активне, енергійне населення до трудової міграції. У 
сучасних умовах військового конфлікту і загрози фізичного знищення як людей, так і майна, міграційна 
активність населення значно підвищується і приводить до активізації внутрішніх переміщень й еміграційних 
потоків з країни.  
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Колись в Україні було 22 мільйони робочих місць. Сьогодні працюють повний робочий день десь 8 
мільйонів. При тому, що офіційно працездатного населення близько 20 мільйонів [2].  

І здавалося б така ситуація в країні не є загрозливою, тому відтік робочої сили був завжди, однак після 
запровадження безвізу хвиля трудових мігрантів почала зростати швидкими темпами. А нещодавно процес і 
взагалі пішов у протилежному напрямку – країни розпочали масову рееміграцію українців. Тому поступово 
з’являється нова проблема – проблема адаптації українців на батьківщині після працевлаштування закордоном.  

У мігрантів, які повертаються додому, після багаторічної роботи в іншій країні, починається повторний 
процес вживання, входження, облаштування в суспільстві і в країні в політичні, правові, економічні, соціальні, 
психологічні, культурні аспекти. Ще однією суттєвою проблемою, з якою стикаються українські трудові 
мігранти, є усвідомлення свого соціального стану. В людей, які були незалежними чи посідали шановане місце 
в суспільстві, істотно знижується самооцінка. Люди, які мали певне сформоване соціальне становище, 
повернувшись назад, стають ніким. Їх не розцінюють як потенційних працівників, як об’єктів формування 
сприятливої економічної ситуації в країни. Чимало заробітчан відчуває себе вдома чужими і непотрібними. 
Тому після приїзду на Батьківщину кожен в першу чергу починає порівнювати заробітну плату, яку він 
отримував закордоном, і яку йому будуть платити тут, порівнюють відповідність рівня життя і потенціал 
країни, порівнюють виконання роботи і її матеріальну оцінку.  

Також важливим є і той факт, що чимала частка українців, що пропрацювали за кордоном протягом 10-
15 років, повернувшись в Україну стикаються з ситуацією, коли вони не можуть розраховувати на пенсію ані 
від України, бо не сплачували внески у Пенсійний фонд, ані від тієї країни, де працювали всі ці роки, бо 
відсутнє відповідне законодавство, або ж відсутній механізм його реалізації [3].  

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що Україні вкрай необхідно зберегти свій людський, науково-
освітній потенціал. Зупинити відтік і створити сприятливі умови для повернення працездатного економічно 
активного населення можна, лише забезпечивши створення умов для ефективного його використання. Такими 
умовами є високопродуктивні робочі місця, на яких випускають конкурентоздатну продукцію, що користується 
попитом на внутрішньому і світовому ринках. 

Наше завдання сьогодні – переорієнтувати роботу служб зайнятості на допомогу безробітним, на 
підтримку створення нових робочих місць, на мотивацію створення робочих місць і підвищення заробітних 
плат тощо. Тому міграційна політика має розроблятися разом зі стратегією соціально-економічного розвитку 
країни на основі системного і комплексного підходу, спрямованого на створення привабливого інвестиційного 
клімату, відновлення довіри до влади, ефективного використання людського потенціалу, забезпечення високих 
стандартів життя тощо. 

Стимулювання рееміграції робочої сили передбачає, окрім значно вищої заробітної плати, прийняття 
програм, спрямованих на стимулювання іммігрантів до повернення на батьківщину. Ці програми повинні 
фінансуватись із державного бюджету країни та місцевими органами самоврядування.  

Світовий досвід, у тому числі східноєвропейських країн, переконує, що держава має  застосовувати 
комплексний підхід у питаннях політики з трудової міграції і адаптації після повернення міграції. У цьому 
контексті слід: 

1) розвиватися як професіонал в суспільстві, яке в цілому побудовано на основі меритократії; 
2) створити комфортне існування – як щодо екології, так і щодо щоденного побуту своєї сім'ї; 
3) створити ефективну взаємодію з державою; 
4) забезпечити підготовку кваліфікованих кадрів після закінчення закладів вищої освіти і також в якості 

перекваліфікації; 
5) підвищити рівень заробітної плати до рівня забезпеченості усім необхідним для проживання, а також, 

щоб українці могли заощаджувати гроші; 
6) зміцнити інститути влади; 
7) забезпечити працівникам краще медичне та страхове забезпечення, створити умови, за яких кожен 

буде відчувати себе захищеним у випадку втрати працездатності; 
8) сприяти вільному доступу до отримання освітніх послуг. 
Отже, трудова міграція – це з одного боку, негативне явище, яке уповільнює економічне зростання 

країни, а з іншого боку, це стимул, щоб держава проводила реформи з перетворення України на дійсно 
динамічну економіку з високим попитом на робочу силу з адекватною зарплатою.  

Окрім того, потрібно створювати додаткові можливості для трудових мігрантів, які хочуть повернутися 
сюди і вкладати кошти в економіку, з відповідними умовами та фінансовими гарантіями для цієї категорії. 
Проте цим повинна опікуватися не тільки держава, але й український бізнес.  

 
1. Жибак М.М. Вплив міграційних процесів на відтворення сільського населення в західному регіоні /  

М.М. Жибак // Економіка АПК. – 2009. – №5. – С.139-142.  
2. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики [Електронний ресурс].  
3. Kravchuk K. Influence of Labour Migration on the Economy of Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://4liberty.eu.  
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СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В сучасних умовах складної економічної ситуації в Україні та інтенсивного розвитку міжнародних зв’язків 

все більше уваги приділяється стратегічному менеджменту. Стратегічний менеджмент – це процес оцінки 
зовнішнього середовища, формування цілей, затвердження стратегічних рішень, які дають змогу створити 
конкурентні переваги, що забезпечить отримання прибутку та довгострокову перспективу розвитку [1]. 

Стратегія – дії, що спрямовані на виявлення головних проблем, знаходження шляхів їх вирішення та 
досягнення основної мети функціонування підприємства. Для розроблення стратегії потрібно ретельно  оцінити 
позиції підприємства на ринку, виділити конкурентні переваги тощо [2]. 

На сьогодні проблема впровадження зовнішньоекономічної стратегії підприємства та її розроблення є 
надзвичайно актуальною, оскільки сучасні підприємства України потребують нових методів управління, 
стандартів та застосування ефективних підходів до організування міжнародного бізнесу. Для досягнення 
поставленої мети потрібно конкретизувати цілі, проаналізувати переваги, запаси ресурсів, оцінити конкуруючі 
організації та спрогнозувати можливі проблеми, що можуть виникнути на цьому шляху. 

В сучасному світі економічна інтеграція активно відбувається на регіональному та світовому рівнях, 
зокрема, більшість країн між собою тісно співпрацюють, спостерігається поділ праці між суб’єктами бізнесу, а 
також відбувається взаємний обмін ресурсами. Усі ці процеси засвідчують необхідність у ефективному 
стратегічному управлінні зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) підприємства. 

Стратегічне управління розпочинається з формування місії підприємства, мети, цілей та напрямків його 
діяльності. При цьому основне призначенням функціональних стратегій полягає в реалізації цілей у довгостроковій 
перспективі з дотримання конкурентної та корпоративної стратегій. Усі ці складові дозволяють зосередитись на 
вирішенні головних  проблем, визначають основні дії на шляху до досягнення поставленої мети та цілей. Це 
дозволяє забезпечити підприємству конкурентні переваги та виділити пріоритетні напрями розвитку. 

Варто відзначити, що стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, 
насамперед, виділяє ефективні напрямки його розвитку, забезпечує вихід на нові ринки, а це одне з основних 
завдань стратегічного управління, оскільки дозволяє збільшити прибутковість підприємства. Особлива роль 
стратегічного менеджменту полягає у використанні ефективних інструментів досягнення зовнішньоеконо-
мічних цілей підприємства, що дозволяють реалізувати вихід на міжнародний ринок.  

Для кожного підприємства головними загрозами діяльності є: поява нових конкурентів, несприятлива 
політика уряду, випуск товарів-замінників. Подолання кризових ситуацій можна реалізувати у вигляді таких 
дій: вихід на нові ринки збуту, збільшення виробництва, випуск додаткової продукції тощо. 

За відсутності стратегічного управління при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві 
можливе виникнення певних проблем, таких як: нерозуміння стратегічних завдань щодо здійснення ЗЕД, 
слідування короткостроковим інтересам, що збільшує кількість проблем на підприємстві та основна проблема – 
втрата конкурентних позицій на міжнародному ринку. 

Впровадження системи ефективного стратегічного управління сприяє ухваленню правильних 
стратегічних рішень, розвитку виробничих можливостей підприємства, а головне, перспективи довготривалого 
розвитку підприємства в цілому. Головною умовою продуктивного функціонування стратегічного управління є 
вибір досяжної довготривалої стратегії діяльності підприємства. Керівництво  підприємства може самостійно 
обрати концепцію стратегічного управління ЗЕД підприємства, для цього потрібно знати чого конкретно 
підприємство хоче досягти і які методи при цьому планує застосовувати. 

 
1. Фоміченко І.П. Формування стратегії розвитку великого промислового підприємства / І.П. Фоміченко, 
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ТОРГОВЕЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ ТА БЕЛЬГІЇ 
 

За підсумками 7 місяців 2017 року в експорті українських товарів до країн Європейського Союзу 
зберігається позитивна динаміка. На сьогодні ЄС є найбільшим торговельним партнером України. Частка ЄС 
загальному обсязі експорту українських товарів становила 40,0% проти 38,8% у січні-липні 2016 року. 
Українська продукція добре відома у багатьох країнах: для деяких країн та регіонів Україна є важливим 
партнером в економічній співпраці. 

Основною складовою зовнішньоекономічної діяльності України є розвиток і поглиблення торгово-
економічного співробітництва з країнами світу, в більшій мірі з країнами ЄС. В останні роки динамічності 
набрали торгівельні зв’язки з Бельгією.  

Бельгія − високорозвинена індустріальна країна. Основні галузі економіки: інжинірінг і металургія, 
моторобудівна, харчова, хімічна, текстильна, вугільна та нафтова, скляна тощо. Станом на 2017 рік Бельгія 
посідає в ЄС за експортом 18 місце (174.9 млн. дол. США), за імпортом – 11 місце (307.8 млн. дол. США) [1]. 

Основними групами товарів, які Україна імпортує з Бельгії є: 
- машини, механічні прилади, ядерні реактори, котли; їх частини; 
- різні хімічні продукти; 
- пластмаси та вироби з них; 
- транспортні засоби, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, а також їх частини та 

аксесуари; 
- фармацевтична продукція та ін. 
Структура імпорту Бельгії з України представлена такими групами товарів: 
- олійні насіння та олійні фрукти; різні зерна, насіння та фрукти; промислові або лікарські рослини; 

солома та корм 
- зернові культури; 
- деревина та вироби з дерева; деревне вугілля; 
- залізо і сталь; 
- вироби з одягу та аксесуари для одягу, крім трикотажного або в'язаного тощо. 
Обсяги імпорту Бельгії з України станом на 01.01.2018 р. становить 500,478 тис. дол. США. Обсяги 

експорту Бельгії в Україну того ж періоду дорівнюють 746,047 тис. дол. США [3]. 
В Україні зареєстровано близько 120 підприємств, що мають бельгійські прямі й портфельні інвестиції, 

серед них в першу чергу необхідно виділити такі: «Ватра-Шредер» (Тернопіль, виробництво електроустатку-
вання, яким освітлені багато міст України в т.ч. київський Хрещатик), «SESVanderhave» (Бровари, виробництво 
насіння), Reynaers Aluminium (виробництво з алюмінію у м. Бровари), «Сіун» (полімерні тканини), «Вітамекс» 
(корми для тварина), «Мелексіс» (автоелектроніка), «Вента» (ПВХ), «Алерс» (логістика), «Велес», «Лакталіс-
Миколаїв» (харчова продукція) та ін [2]. 

Узагальнюючи аналізування торгівельних взаємозв’язків, слід відзначити, що в зовнішньоекономічних 
операціях України та Бельгії переважає імпорт бельгійських товарів.  Бельгія залишається одним із основних 
міжнародних торговельних партнерів України, а динаміка росту зовнішньої торгівлі є динамічною. Тенденції в 
торгівлі між Бельгією та Україною в загальному вигляді повторює загальноєвропейську тенденцію. Україна за 
роки незалежності налагодила тісні зв'язки з Бельгією, що є надійним фундаментом розвитку зовнішньо-
економічної діяльності з даною країною.  

 
1. Аналітичний портал. Слово і Діло [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. Економіка / Економічні зв'язки 

України в Європі: з ким ми співпрацюємо найбільше (інфографіка) // — Режим доступу: 
https://www.slovoidilo.ua/2017/10/10/infografika/ekonomika/ekonomichni-zvyazky-ukrayiny-yevropi-kym-my-
spivpracyuyemo-najbilshe.  

2. Зовнішньоекономічне співробітництво України з країнами бенілюксу: економіко-дипломатичний 
аспект / В. В. Рєзніков. // Ефективна економіка. - 2015. - № 5  [Електронний ресурс]  // - Режим  
доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_5_40.  

3. Trade Map. Trade statistics for international business development. Monthly, quarterly and yearly trade data. 
Import & export values, volumes, growth rates, market shares, etc.  [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. // - Режим 
доступу: https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?Nvpm=1|056||804||TOTAL|||2|1|1|1|1|1|1|1|1 
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СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО КРЕДИТУ  
В КИТАЇ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Уявіть собі світ, який схожий на комп’ютерну гру, де головна мета зібрати якнайбільше очок, де кожна 

наша дія оцінюється: коли ми прокинулись, що ми купили на обід, з ким  дружимо, кому допомагаємо, які 
погані звички маємо тощо. На основі зібраних даних формується наш рейтинг, що визначає наше місце серед 
людей та ставлення їх та різних структур до нас. 

Процес перенесення реального життя в цифровий розпочався ще в 2010 році в провінції Цзянсу уїзд 
Сурнін, де проводився перший експеримент по випробуванню системи соціального кредиту або довіри. Кожно-
му жителю старше 14 років присвоїли початковий рейтинг в 1000 балів, і кожна дія збільшувала або знижувала 
рейтинг. Для прикладу, якщо ви допомагали старшим людям, то могли заробити плюс 50 балів, а переходячи 
вулицю в недозволеному місці втратити 15.  Для оцінки використовували багато параметрів, серед яких була 
освіта, поведінка на дорозі та в інтернеті.   

Для стеження використовується смартфон. Більшість платежів здійснюється за допомогою телефонів 
використовуючи QR-коди, якщо в 2016 році електронні платежі становили 112 мільйонів доларів, то в 2018 році 
ця цифра становить 5,5 трильйонів доларів. В телефоні існує віртуальна  ID-картка, що нагадує наш паспорт і 
купляючи щось вся інформація, така як ім’я, стать, дата народження, банківські рахунки, водійське 
посвідчення, про вас відправляється до продавця. 

На даний момент на ринку діє WeChat Pay  від Tencent та Alipay від Alibaba. Ці додатки дозволяють вам 
керувати всіма своїми фінансами. Отримуючи Alipay ви отримуєте власний ID, там же ви повинні внести всі 
свої персональні дані від покупок до сплати податків і пересування. Після реєстрації вам дадуть початковий 
рейтинг.  

Як саме працює алгоритм оцінювання, Alibaba повністю не розкриває, лише повідомляють, що для 
розрахунку враховуються п’ять факторів: 

1. Кредитна історія людини. Чи вчасно оплачуються рахунки за комунальні платежі, зв’язок та кредити. 
2. Старанність. Тобто, наскільки сумлінно користувач виконує зобов’язання за контрактом. 3. Персональні 
дані. Включає підтвердження номеру телефону, імені, адреси та іншої особистої інформації. 4. Поведінка й 
переваги. За допомогою алгоритмів Alibaba виставляє оцінки орієнтуючись на покупки (наприклад, грає у 
відеоігри - малорухливий, купує ліки-хворий). Люди зі сталим позитивним балансом  розпізнаються, як більш 
відповідальні, Система не тільки вивчає поведінку, а і впливає на неї, підштовхуючи людей до дій та покупок, 
які необхідні державі. 5. Стосунки. Дане оцінювання базується на ваших контактах та вашій поведінці в 
мережі. Маючи в друзях людей з позитивним рейтингом та пишучи вихваляючи пости про уряд, ваш рейтинг 
буде зростати. Навіть якщо хтось із ваших друзів напише негативний коментар, то це відповідно погано вплине 
і на ваш рейтинг також 

На даний момент Sesame Credit лише винагороджує людей, а не карає. Проте керівниця даного проекту 
говорить про те, що ненадійні особи навіть роботи не зможуть знайти. Уже поступив запит до Китайського 
бюро освіти з проханням надіслати список учнів, що списували на державних тестах, щоб потім їх покарати. 

Дана система має великий вплив і на економіку. В лютому 2014 році в Гуанчжоу ввели систему 
прозорості при закупівлі зерна та нафти в провінції. Коли люди купують зерно чи нафту вони можуть 
відсканувати QR-код  і отримати всю інформацію про товар, що містить інформацію про походження, обробку, 
звіт про проходження перевірки на якість, транспортну інформацію.  

Підприємства і державні установи змушені здійснювати перевірку соціальних кредитних файлів при 
наданні державних контрактів та ліцензії на підприємницьку діяльність, наймі працівників та доступу до 
інтернету. В Пекіні в травні 2018 року вступив в силу пілотний закон SCS, що насамперед спрямований на 
підприємства, що здійснюють шахрайства. В журналі «Пекін» йдеться, що розпочалася кампанія з виправлення 
більше ніж 10 000 нечесних фінансових підприємств. Є дані що на території 44 відділень Пекіна було прийнято 
18 типів покарань на 326 тис. осіб, куди включаються, обмеження на отримання земель державної власності, на 
держані закупівлі та кваліфікацію працівників на території 44 відділень Пекіна.  Індивідуальні міри покарання 
були накладені у зв’язку з порушеннями підприємницької діяльності, також 156 державних представника 
отримали заборону на виїзд з країни і ще близько 145 000 осіб були обмежені в користуванні поїздами через 
включення їх до чорного списку.  

Дана ситуація може спричинити непорозуміння під час здійснення зовнішньоекономічних операцій, адже 
можливі зриви у зустрічах через заборону виїзду працівника, чий рейтинг міг впасти від причин, що не відносяться 
до роботи. Можливе встановлення заборон на зовнішньоекономічну діяльність підприємств, що не встигли 
виплатити кредит, або не вчасно виплачують зарплату своїм працівникам. Також підприємства будуть перевірятися 
на відповідність юридичним, екологічним, фінансовим нормам та нормам безпеки життєдіяльності. При низькому 
рейтингу будуть збільшуватися ставки податків, ставки відсотків за кредитами, встановлюватися дозволи на певну 
діяльність тощо. Так як дана система не є відточеною, не можливо сказати, які ще покарання можуть бути введені. 
Уряд Китаю також може використовувати дану систему, щоб неявно здійснювати нетарифну політику через 
підприємства, щоб ті підвищували ціну на товари. В практиці Гуанчжоу було введено систему при якій покупець міг 
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дізнатися всю інформацію про товар, що може допомогти підприємствам захиститись від шахрайства, та змусить 
підприємства Китаю краще слідкувати за якістю своїх товарів. 

Проблемою залишається збереження даних. В Європі діє проект Загальних положень про захист даних в 
Європі (GDPR), за яким порушники можуть зазнавати великих штрафів навіть, якщо вони не базуються в 
Європейському Союзі. Є імовірність, що послуги які надаються китайським туристам в Європі підпадуть під 
GDPR і не будуть відстежуватись урядом Китаю. А тим часом Alibaba i Tencent обіцяють дотримуватись вимог, 
проте регулятори проекту ще не визначили чи Китай та її компанії відповідатимуть вимогам достатності. 

Підсумувавши вищесказане, можна ствердити, що система соціального кредиту є одним із 
наймасштабніших проектів за останні роки, адже система повинна охопити більше 1 млрд людей. Без сумніву 
буде здійснено великий вплив на економіку всередині та з іншими державами, проте поки що невідомо як саме, 
адже це залежить від уряду Китаю. Проте найбільший вплив буде здійснено на соціальну сферу, дана система 
створює касту людей з груп C та D, які не мають ніяких прав. На нашу думку, це призведе до великої соціальної 
не рівності та потягне за собою збільшення нападів на «відповідальних» громадян, розбої та навіть спроб 
самогубства. Також є велика можливість, що після успішного запуску даної системи в Китаї, через деякий час 
ми побачимо схожі системи в інших країнах, так як в 2012 Facebook запатентував спосіб оцінювання нашої 
кредитоспроможності  базуючись на списку ваших друзів, проте керівництво говорить, що патент не означає 
майбутній план дій . Тому нам залишається чекати і спостерігати, можливо ми самі через десяток років 
побачимо свій рейтинг на екрані свого смартфона. 

 
1. China’s Social Credit System: A Mark of Progress or a Threat to Privacy? [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://piie.com/system/file/documents/pb18-14.pdf  
2. A Quick Guide to China’s Sesame Credit [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://angrymoo.com/sesame-credit-summary/  
3. INSIDE CHINA'S VAST NEW EXPERIMENT IN SOCIAL RANKING [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://www.wired.com/story/age-of-social-credit/  
4. В Китаї рейтинг замість громадян вирішуватиме з ким дружити, де працювати. Історія китайської 

антиутопії. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 

Зовнішньоекономічна діяльність відіграє вирішальну роль в умовах посилення інтеграційних процесів, 
забезпечує передумови активного розвитку підприємств на інноваційній основі, що визначає конкурентні 
переваги на світовому ринку товарів та послуг. Водночас зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) підприємств 
сприяє відтворенню експортного потенціалу країни, залученню іноземних інвестицій, формуванню економіки 
відкритого типу. 

Існує три рівні чинників впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств: зовнішні 
(чинники макросередовища), безпосередні (чинники середовища ЗЕД  підприємств); внутрішні (чинники 
мікросередовища) [2]. 

Основними групами зовнішніх чинників є чинники глобального середовища, фінансово-економічні, 
інституційні, політичні. Описуючи основні з них, варто зауважити, що ті чи інші впливи носять «міжгруповий» 
характер, оскільки формування економічної взаємодії і її середовища на міжнародному рівні визначається сукупним 
впливом різних чинників. Зокрема, до першої групи можна віднести наслідки світової фінансово-економічної кризи 
2008–2010 рр.; високий рівень конкуренції на світових ринках; технологічні бар’єри входу на ринки розвинених 
країн. Низький рівень інвестиційної привабливості та несприятливий інвестиційний клімат не дають змогу отримати 
достатньої кількості, насамперед, фінансових ресурсів для розвитку підприємств, упровадження сучасних 
технологій, технічного переоснащення, наукових розробок, упровадження інновацій. Крім того, для більшості сфер 
діяльності характерні тривалі терміни окупності інвестицій, несприятлива динаміка цін, інфляційні процеси тощо. 
Негативний вплив чинить нестабільна політична ситуація в Україні, високий рівень корупції й недовіри до держави 
як гаранта виконання угод та контрактів, неформальні відносини між органами державної влади й бізнесом. Для 
України характерне явище недобросовісної конкуренції в ЗЕД, зокрема непряме фіксування цін, поділ ринків і 
джерел постачання, застосування різних умов до однакових угод із різними торговими сторонами [1]. 

Основними групами негативних безпосередніх чинників є геополітичні, законодавчо-нормативні, регуля-
торні, фінансово-економічні. Геополітичний чинник найперше варто розглядати як можливість економічного 
подолання географічних меж ринків, географічний бар’єр входу на зовнішні ринки, значні додаткові витрати на 
перетинання кордонів. Не зважаючи на активне використання міжнародних норм, законодавча бази України у 
сфері ЗЕД недосконала [3]. Серед внутрішніх чинників доцільно виділити такі групи: техніко-технологічні, 
фінансові, управління кадрового забезпечення. Обладнання та технології, які не відповідають сучасному рівню 
розвитку, негативно відображаються на витратах, показниках якості й технічних параметрах продукції.. Через 
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фінансові труднощі підприємства не здатні швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища, оновлювати 
обладнання, технології, асортимент продукції, удосконалювати її. Недостатньо уваги приділено підбору, 
мотивації та розвитку персоналу – основної рушійної сили розвитку підприємства [2].  

Отже, визначені проблеми дають змогу систематизувати й чітко визначити напрями їх подолання для 
забезпечення ефективної ЗЕД підприємств. Насамперед, основою є зміни інституційного характеру, які 
включають формування ефективного, стимуляційного нормативно-правового поля діяльності підприємств – 
суб’єктів ЗЕД, суттєвий момент – удосконалення організаційного забезпечення ЗЕД на основі прозорих і 
простих процедур митно-тарифного та нетарифного регулювання. Крім того, потребує перегляду зовнішньо-
економічна політика держави щодо підтримки національних виробників, нарощування їхнього експортного 
потенціалу. Також важливим кроком є створення сприятливих економічних умов для збільшення випуску 
вітчизняної продукції та надання послуг за рахунок модернізації виробництва, упровадження інновацій, роз-
витку науково-технічного потенціалу, підвищення рівня механізації та автоматизації виробництва, залучення до 
управління підприємствами висококваліфікованих фахівців. 

 
1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/  
2. Босак А.О. «Технологія зовнішньоекономічних операцій і міжнародні інформаційні системи»: 

навч.посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, Р.Д. Бала – Львів: Видавництво Національного університету 
«Львівська політехніка», 2009. – 180 с.  

3. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 р. N 959-XII [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/959-12 

 
 

Колосок Н.С. 
студ. групи МЕ-35 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Х.С.Передало  
 

РОЗВИТОК ІТ-СФЕРИ В УКРАЇНІ 
 

Від часу проголошення незалежності України суттєво змінився вітчизняний ринок. Ще до недавно, ІТ 
сфера розвивалася лише для внутрішнього попиту, що робило її продукцію неконкурентоспроможною. Тому, в 
певний час, студенти та працівники даної галузі, прагнучи вийти на міжнародний ринок та відповідати його 
стандартам, почали утворювати підприємства, які діють і до сьогодні, наприклад, Terrasoft, SoftServe. У своїй 
діяльності вони використовували знання та здобутки закордонних підприємств. 

Однак, через економічну нестабільність та тіньову економіку, ІТ-підприємства у 90-ті роки минулого 
століття не могли вільно розвиватися. Цьому часто перешкоджало і застаріле обладнання, яке було в їх 
наявності, а також тиск з боку відповідних «мафіозних» структур, які захоплювали контроль над прибутковими 
сферами держави, що зменшувало попит на дану продукцію.  

У 2000-х роках економічна ситуація в Україні стабілізується та більше українців змогли мати можливість 
вивчати комп’ютери та використовувати інформаційні технології. 

Розуміючи, що українські ІТ-працівники не можуть конкурувати у сфері комп’ютерних технологій, тому 
що світові виробники давно вже зайняли нішу найкращих виробників «заліза» у світі (Intel, AMD, Apple), то 
ними було прийнятоо рішення зробити акцент на програмному забезпеченні. Незважаючи на досвід і переваги 
«софту» з Європи та Америки, український аналог отримав попит через відносно малу ціну та якість. У цей час 
розвиваються CRM та ERP-системи. Завдяки усім цим чинникам в Україні створюються сучасні підприємства у 
сфері ІТ, студенти стають висококваліфікованими працівниками і у змозі створювати власне програмне 
забезпечення. 

 У 2010-ті роки українські програмісти, надихаючись прикладами світових брендів, як Instagram, 
Facebook тощо,  утворюють багато малих підприємств, намагаючись розпочати свої стартапи. Інші ж, взявши за 
основу класичний підхід, перейшли на аутсорсингову модель, працюючи за індивідуальним замовленням або на 
постійного клієнта. 

Щодо статистичних даних, то на кінець 2017 року ІТ-сфера зросла в обсязі експорту з 3 до 3,6 млрд. дол 
США. Усе це було зумовлено висококваліфікованими працівниками, сприятливими умовами та правильному 
використанні обладнання і ресурсів. 

На сьогодні, на українському ринку спостерігається великий попит та пропозиція на послуги зі сфери ІТ. 
На кінець 2017 року в ІТ-сфері нараховувалося понад 116 тисяч працівників. І саме завдяки їх високій 
кваліфікації Україна є конкурентоспроможною на європейському ринку ІТ послуг. 

Серед внутрішніх чинників, що сприятливо впливають на дану сферу діяльності, слід виокремити  
мінімальне невтручання держави у даний сектор.  

На сьогодні основним імпортером українських послуг є США. На неї припадає 70% від загального 
експорту. ЄС імпортує 21% послуг українських ІТ-підприємств. Активно галузь розвивається у таких 
напрямках: Data Science, AR/VR, машинне навчання, штучний інтелект. 



 297 
 

Якщо у наступні 2-3 роки не з’являться бар’єри, що гальмуватимуть розвиток даної сфери діяльності, то, 
за підрахунками PwC, обсяг експорту буде сягати понад 5,4 млрд. дол. США, а кількість працівників з  
116 тисяч зросте до 200 тисяч. Відбуватиметься розвиток стартапів, а обсяги інвестицій збільшаться на 50%. 

 
1. ІТ-галузь в Україні: path dependence [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://blog.liga.net/user/asherbatenko/article/29045.  
2. IТ-потенціал України та інвестиції: скільки потрібно і скільки можна [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: https://mind.ua/openmind/20180794-it-potencial-ukrayini-ta-investiciyi-skilki-potribno-i-skilki-
mozhna. 
 
 

Кріль Л.М. 
студ. групи МЕ-35 

Науковий керівник -  к.е.н., доц. Ю.В. Огерчук 
 

МІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ: ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ТА ЗАГРОЗИ 
 

За останні роки міграція українців невпинно зростає. Мешканці західних країн, що межують з  Україною, 
будучи незадоволені своїм матеріальним становищем, їдуть працювати до більш заможних країн, відповідно їх 
місця займають українці. Саме тому найближчі наші сусіди відкривають свій ринок праці для українців все 
більше, щоб уникнути дефіциту робочої сили. До прикладу, у 2018 році Польща збільшила термін офіційного 
працевлаштування в країні для українських мігрантів, а також висунула вимоги щодо покращання трудових 
умов заробітчан [1]. 

Згідно даних Центру економічної стратегії, у 2015-2017 роках мігрувало 4 млн українських громадян. Це 
складає 16% усього трудового населення України [2]. Лише у січні-липні 2018 року міграційний рух населення 
сягав близько трьохсот тисяч [4]. Загалом існує два основних напрямки трудової міграції – Польща та Росія [3].  

Проаналізувавши географічну структуру трудової міграції українців за 2008-2017 роки, можна сказати, 
що частка виїзду громадян до Росії скоротилась на 33%, зайнявши 2-ге місце. Частка Польщі у структурі 
складає  перше місце, за аналізований період вона зросла на 202%. Більша частина співвітчизників мігрує із 
західних областей. Значно меншу частину складають вихідці із центральної, південної, східної та північної 
частин [5]. 

Для української економіки така ситуація має як плюси, так і мінуси. Позитивно те, що до України над-
ходять грошові перекази з-за кордону, що перевищують іноземні інвестиції. До відома, у 2017 році, заступник 
міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький озвучив, що трудові мігранти з України перерахували 
до своєї держави близько 100 мільярді гривень, збільшивши загальний обсяг перерахувань у 1,5 рази. Обернена 
сторона медалі  - це нестача кваліфікованих  кадрів у державі та зростання цієї потреби [2]. Аналізуючи 
приватні грошові перекази у 2008-2017 роках, спостерігаємо, що у 2017 році вони були найбільшими і 
становили 9,3 мільярди доларів [5]. Обернена сторона медалі  - це нестача кадрів у державі, існування загрози 
розвитку ще більшого кадрового браку [2]. 

Звісно, є безліч причин виїзду людей за кордон. Найпотужнішим рушійним чинником є економічний, 
тобто недостатній рівень заробітної плати, оскільки працівники прагнуть вищої винагороди за свою працю. Для 
порівняння, за даними Держкомстату, не дивлячись на зростання розміру заробітної плати в нашій країні, її 
середня рівень  в 2017 році становив 8777 гривень, або ж 337 доларів, у той час у Польщі коливання даного 
показника -  600-700 доларів [1]. Частина мігрує для зміни свого оточення, способу життя тощо. Останнім 
часом зростає тенденція до освітньої міграції. Молодь виїжджає за кордон з метою здобування освіти. Також 
багато людей просто хочуть переселитися в іншу країну, повністю змінити своє життя [2]. 

Існує думка, що такі тенденції до міграції будуть лише зростати, тобто застою українській економіці не 
уникнути. Українські мігранти, які відправились на пошуки роботи та доходу, перестануть пересилати кошти в 
Україну, а просто переселять свої родини до місця праці. Молодь та інтелект відпливатимуть з України у 
пошуках кращих можливостей для свого розвитку. Для вирішення першої проблеми уряд України має 
розробити ефективні методи та політику у сфері міграції, що можливо за наявністю достовірних статистичних 
даних. Це дасть змогу впливати на наслідки міграції українського населення [3]. Щодо другої -  необхідно 
створити соціальні пакети та перспективи розвитку , які б заохочували молодь залишатися в своїй країні або 
повертатися у свою державу для подальшої праці [1]. 

 
1. Коли повернуться заробітчани: плюси та мінуси трудової міграції українців [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: https://www.slovoidilo.ua/2018/04/26/kolonka/aleksandr-radchuk/ekonomika/koly-
povernutsya-zarobitchany-plyusy-ta-minusy-trudovoyi-mihracziyi-ukrayincziv.  

2. Палажій Г. Трудова та освітня міграції з України: Як втримати людський потенціал? [Електронний 
ресурс] / Галина Палажій – Режим доступу до ресурсу: https://zik.ua/news/2018/07/24/trudova_ta_osvitnya_ 
migratsii_z_ukrainy_yak_vtrymaty_lyudskyy_potentsial_1372513. 

3. Україна входить у топ-10 країн-донорів мігрантів у світі. Скільки українців перебуває закордоном 
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://espreso.tv/news/2018/04/23/ 
ukrayina_vkhodyt_u_top_10_krayin_donoriv_migrantiv_u_sviti_skilky_ukrayinciv_perebuvaye_zakordonom. 



 298 
 

4. Міграційний рух населення у січні-липні 2018 року [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.ukrstat.gov.ua. 5. Зовнішня трудова міграція населення України [Електронний ресурс] – Режим доступу 
до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm. 

 
 

Куцин А. Р. 
студ. групи МЕМ-22 

Науковий керівник – д.е.н., проф. З. П. Двуліт 
 

ПЕРЕВАГИ ЗДІЙСНЕННЯ ТОЛІНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 
 
Толінг (англ. tolling) – це послуги з переробки імпортної сировини, що ввозиться на митну територію 

держави без оподаткування та передачі прав власності вітчизняному підприємству, яке її переробляє, із 
подальшим вивезенням готової продукції за межі держави [1].  

Операції з давальницькою сировиною відрізняються від толінгових тим, що останні здійснюються між 
резидентами різних країн, тобто, необхідною умовою є здійснення суб’єктами господарювання зовнішньо-
економічної діяльності.  

Мотивами у виборі зазначеного виду операцій є такі фактори [1-3]:  
1. Для замовника: 
- відсутність власних виробничих потужностей для отримання готової продукції; 
- прагнення знизити собівартість готової продукції за рахунок зниження витрат на оплату праці. 
2. Для виконавця: 
-   недостатнє забезпечення сировинно-матеріальною базою; 
-   простій виробництва; 
-   відсутність системи збуту готової продукції; 
-   недостатні обсяги оборотних коштів; 
-   нестабільність фінансового становища; 
-   загроза банкрутства. 
Як і будь-який вид діяльності, толінгові операції впливають не лише на окремих суб’єктів господарської 

діяльності, а й на державу загалом. Таким чином, необхідним є виділення переваг здійснення толінгових 
операцій на мікро- та макрорівні, які є відображенням вищезазначених мотивів вибору такого роду діяльності. 

Перевагами здійснення толінгових операцій для підприємств-замовників є: 
- зниження собівартості готової продукції; 
- підвищення якості готової продукції. 
Перевагами здійснення толінгових операцій для підприємств-виконавців є:  
- завантаження виробничих потужностей; 
- збільшення обсягів оборотних коштів; 
- збільшення інвестиційної привабливості; 
- відсутність витрат на збут; 
- запобігання простою виробництва; 
- збільшення рівня кваліфікації працівників; 
- дослідження міжнародного ринку; 
- можливість виходу на міжнародні ринки; 
- формування позитивного уявлення споживачів про підприємство як таке, що виробляє продукцію для 

іноземних ринків.  
Перевагами здійснення толінгових операцій для держави є: 
- збільшення частки іноземних інвестицій у випадку відкриття дочірніх підприємств; 
- створення нових робочих місць у випадку відкриття дочірніх підприємств; 
- приватизація будівель, що не експлуатуються для введення в дію  виробничих потужностей; 
- залучення вітчизняних ресурсів; 
Зазначимо, що операції з давальницькою сировиною з іноземними партнерами характеризуються також 

низкою недоліків, а саме: 
- толінгери (підприємства-замовники) не зацікавлені в науково-технічному прогресі та розвитку 

виробництва, що спричиняє низький рівень науки і техніки;  
-  такий вид діяльності вважається наслідком непродуманої маркетингової політики; 
- скорочення прибутків в силу того, що їх отримує власник готової продукції, а підприємства-

переробники отримують плату за послуги переробки. 
Отже, хоча здійснення толінгових операцій є діяльністю, якій притаманні певні негативні аспекти, толінг 

є одним із ефективних інструментів підтримання рівня розвитку підприємств та економіки України загалом. 
 
1. Коць І.І., Мельник, О.Г. та Урікова, О.М., 2015. Сутність та мотиви здійснення толінгових операцій 

на підприємствах. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та 
підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 819, с. 148-155.  



 299 
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО:  
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
У сучасному світі соціальне підприємництво відіграє важливу роль у житті суспільства, оскільки 

спрямоване на вирішення тих проблем, які не може подолати держава. Зокрема сюди можна віднести створення 
робочих місць для осіб з обмеженими можливостями, забезпечення пільгового проїзду, надання дешевого обіду 
тощо. Та, не зважаючи на те, що соціальні підприємства зародилися не так давно (у 80 рр. XX ст.), вони 
зарекомендували себе як досить дієвий та успішний механізм вирішення соціальних проблем суспільства 

Соціальне підприємство (СП) – це інновативний бізнес, основною метою існування якого є соціальні 
перетворення в суспільстві, не відкидаючи при цьому основні бізнес аспекти. Вони можуть  здійснювати свою 
діяльність як з прибутком (європейське бачення СП), так і безприбутково (переважно такий вид СП діє в 
країнах Північної та Південної Америки). Основними ж ознаками такого виду підприємництва є: вимірювана 
соціальна цінність та здійснення соціального впливу [2, 3, 4].  

Яскравим прикладом соціального підприємництва є компанія “Toomsshоes“ (TOMS), засновник якої 
Блейк Микоські створив її з метою взути нужденних дітей. Його ідея полягала в тому, що за кожну пару  взуття, 
яку купує клієнт, бідним дітям дарується нова пара. При чому для активізування своєї ідеї Б. Микоські 
запровадив кампанію «One day without shoes», суть якої полягала в популяризації ходіння босоніж протягом 
одного дня для розуміння відчуттів босих людей. Ключем до такого успіху стала вражаюче приваблива місія 
компанії. І хоча взуття TOMS коштує значно дорожче, ніж аналогічне на ринку, але люди, знаючи про місію 
підприємства, готові переплачувати  

Розглядаючи закордонний досвід, можна виокремити два діаметрально протилежні напрями створення 
СП: американський та європейський. Відповідно до американської моделі держава не бере участі у сприянні 
розвитку СП, вони  мають бути самоокупними та інноваційними. Щодо європейського досвіду, то тут держава 
відіграє значну роль у розвитку СП. Саме соціальне підприємництво є важливим інструментом подолання 
соціальних проблем в Європі. Також дані підприємства відрізняються від американських тим, що  питання 
самоокупності для них є не першочерговим. Проте об’єднувальною рисою двох напрямів є наявність соціальної 
мети, без якої не працюватиме жодне СП. 

Для України актуальним є поєднання  і американського і європейського досвіду у створенні СП. Оскіль-
ки на ранніх етапах створення СП зовнішня підтримка держави є дуже важливою, це створить необхідний 
фіксований рівень інвестицій, який є необхідним для початку. Проте, через  1-3 роки державі потрібно змінити 
свою роль, і переконатись, чи насправді вона делегує повноваження та посилює тих підприємців, які почали 
діяльність після державної підтримки.  

На сьогодні, в Україні діє понад 150 різноманітних за своїм спрямуванням соціальних підприємств. 
Зокрема, можна звернути увагу на «Майстерню мрій», в якій пакування чаю здійснюють асистенти разом з 
людьми з розумовою неправоздатністю, Реабілітаційний Центр «Здоров'я» , фітнес-центр «Самотужка», Uber 
тощо. Однак, для прикладу, їх кількість в Європі на сьогодні становить понад 2 млн. [3], звідки можна черпати 
більше ідей для українських підприємців. 

В Україні є багато можливостей для створення соціальних підприємств, а саме: наявність ресурсів, які не 
задіяні традиційним бізнесом (переважно це люди з обмеженими можливостями, молодь, люди похилого віку); 
потреба великого бізнесу в аутсорсингу, а також у прагненні допомагати громаді (соціальна відповідальність); 
лояльність споживачів до продукції, яка спрямована на допомогу іншим чи навколишньому середовищу, 
оскільки для людей ціна вже давно не є основним фактором придбання товарів. 

Розвиток соціальних підприємств в Україні сприятиме:  розбудові соціально орієнтованої ринкової 
економіки, що забезпечить потужний позитивний вплив на всі верстви населення, підвищить якість життя 
громадян і поліпшить стан навколишнього середовища. 

Оскільки Україна є країною, якій не вистачає державного апарату для ефективного вирішення соціальних 
проблем, то варто розвивати СП, яке дало б змогу вирішити нагальні потреби суспільства в даній сфері. 

 
1. Курс «Соціальне підприємництво» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://courses.prometheus.org.ua  
2. Соціальне підприємництво в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.socialbusiness.in.ua/  



 300 
 

3. Соціальне підприємництво: європейський зліт vs український реалізм [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://dt.ua/SOCIUM/socialne-pidpriyemnictvo-yevropeyskiy-zlit-vs-ukrayinskiy-realizm-272250_.html.  

4. Чорікова Л. Соціальне підприємництво має підтримуватися державою / Л. Чорікова [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://gurt.org.ua/interviews/23948/ 
 
 

Леус А. 
студ. групи МЕ-34 

Науковий керівник, асист. Н.Р. Стасюк 
 

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

Однією із найбільших проблем України є трудова міграція, темпи якої останнім часом набрали 
загрозливого масштабу. Міграція робочої сили є неминучим явищем в XXІ ст., оскільки глобалізація 
міжнародного ринку праці забезпечила збільшення пропозиції праці та попит робочої сили.  

Незважаючи на те, що українці активно приймають участь у трудовій міграції, достовірних даних про їх 
кількість Україна не має. Загальну оцінку кількості мігрантів можна отримати, якщо врахувати дані країн ЄС, 
дані Державної прикордонної служби України, яка фіксує фактичні перетини кордону, та опитування, 
проведені в Україні. За даними державної статистики України, загальна чисельність українського населення, 
яке брало участь у трудовій міграції у період з 2015 по 1 половину 2017 року, становить приблизно 4 млн осіб 
(тобто близько 16% працездатного населення) [1]. 

Статистика свідчить, що впродовж останніх років все більше спостерігається розширення демократичних 
свобод, особливого відношення набуває саме свобода пересування, адже транскордонна мобільність українсь-
кого населення продовжує зростати стрімкими темпами, це безпосередньо стосується перетину західного 
кордону та отримання статусу «без віз». 

На сьогоднішній день, українські мігранти виїжджають до Польщі (понад 450 тис. осіб), Італії ( близько 
500 тис. осіб), Росії ( 230 тис. осіб). За даними статистики, чисельність українських мігрантів просто 
колосальна. Кожен рік нашу державу покидає приблизно 95,4 тис. фахівців, можна зробити висновок, що кожен 
26 спеціаліст, який має вищу освіту, емігрує. За останні 5 років з України виїхало 5,5 тис, учених, що 
еквівалентно втраті 4 млрд. дол. США.  

Загалом причини міграції можна поділити на два види: загальні та специфічні. До загальних відносяться 
такі, як нерівність економічного розвитку країн, інтернаціоналізація господарського життя, політична й 
економічна нестабільність у державі. Щодо специфічних, то вони включають в себе нестачу трудових ресурсів 
у певних кваліфікаціях та спеціальностях, відмінність у заробітній платі та якості життя, надлишок робочої 
сили в країнах-експортерах [2, c. 4–5]. 

Всі вищеперераховані фактори стали безпосереднім каталізатором збільшення відтоку населення з 
країни, як трудових мігрантів, так і молоді, що прийняли рішення здобувати освіту за кордоном. Окрім того, 
анексія Криму та розгортання військових дій на Донбасі також вплинули на зростання міграційних настроїв 
серед українців.  

Вплив міграції на економіку України має як позитивний так і негативний характер. Серед негативних 
наслідків можна виділити наступні: нестача кваліфікованих кадрів; виїзд за кордон високомобільних та 
активних трудових ресурсів; недоотримання доходів бюджету через зменшення соціальних відрахувань; різке 
зменшення народжуваності, яке на фоні високої смертності і відсутність природного приросту призводить до 
демографічної кризи; зростання соціальної напруженості як наслідок сепарації сімей. 

Позитивними наслідками міграції робочої сили для України є те, що мігранти генерують 7,6-8,4% від 
ВВП приватних грошових переказів щорічно, які підтримують курс національної валюти[3]. Окрім того, 
трудова міграція також сприяє набуттю українцями нових знань та вмінь, прискоренню обміну технологіями, 
розширенню можливостей для підприємництва, які в свою чергу сприяють залученню в економіку Україну 
іноземних інвестицій та більш креативних ідей і міжнародних стандартів для ведення бізнесу.  

Для вирішення проблеми зростання трудової міграції, державі слід збільшити рівень фінансування 
науково-освітньої сфери, забезпечити відповідний рівень заробітної плати для усіх працівників, покращувати 
рівень соціально-економічної захищеності людей, відкривати спільно з іноземними компаніями заводи та 
підприємства, цілеспрямовано створювати робочі місця в таких галузях, як сільське господарство, легка, 
текстильна і хімічна промисловість, тобто там, де сьогодні використовується праця українських мігрантів в 
Європі.  

 
1. Міграційний рух населення [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – 2017. – 

Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата публікації: 12.01.2018).  
2. Астахова О. В. Трудова міграція та її наслідки / О. В. Астахова // Праця і зарплата. 2011. 4–5 с. (дата 

публікації: 27.12.2017).  
3. Грошові перекази [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208357.(дата публікації: 12.01.2018). 
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МОРАТОРІЙ НА ПРОДАЖ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ  
 

Сільськогосподарська галузь є однією з найбільших експорто-орієнтованих галузей (38,19% від 
загального експорту у першій половині 2018р.) та джерелом доходів в бюджет країни. Тож, питання  про знаття 
мораторію на землю, в наш час, відіграє важливу роль у становленні держави на світовій арені, оскільки 
заборона продажу землі сільськогосподарського значення обходиться економіці України в мільярди доларів 
втраченої продуктивності та відрахувань у бюджет. Окрім того, відсутність ринку землі гальмує внутрішній і 
зовнішній розвиток країни, обмежує залучення іноземних інвестицій в сільське господарство, стримує 
створенню нових підприємств та міжнародних стратегічних альянсів.  

Так, 7 грудня 2017р. Верховна Рада України продовжила дію мораторію ще на рік (законопроект № 
7350). [1]. Зокрема, були внесені зміни до пунктів 14 та 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного 
кодексу України [2], згідно з якими пропонується продовжити дію мораторію на купівлю-продаж та відчуження 
іншими способами земельних ділянок сільськогосподарського призначення до набрання чинності законом про 
обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2019 року. 

Слід зазначити, що мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні з 
2001 року. На початку 2000-х в Україні відбулася довгоочікувана земельна реформа. Сім мільйонів громадян 
отримали право на приватизацію 28 млн. га земельних паїв. Проте, приватизація відбулася у дуже дивний спосіб: 
власники паїв залишалися власниками лише на папері. Повноправно розпоряджатися землею як майном більшість з 
них не змогли через запровадження з 1 січня 2002 року мораторію на продаж аграрних земель [3]. 

Дане явище спричинене перш за все побоюваннями влади та народу України з приводу купівлі 
українських земель іноземцями. Окрім того, така ідея є вкрай непопулярною серед власників агрохолдингів, 
оскільки відкриття ринку землі призведе до збільшення витрат на земельну ренту землевласникам. 

На даний час, 6,9 млн. землевласників (а це кожен шостий українець) отримують найнижчу орендну плату за 
землю в Європі (від 100 до 300 дол. США за один гектар), при тому, що якість українських ґрунтів одна з найкращих 
у світі [4]. 

За даними Світового банку фактично всі країни світу мають ринок землі, окрім 6, а саме: Куби, Південної 
Кореї, Таджикистана, Венесуели, України і Конго.  

Для прикладу, земельна реформа Болгарії почалася на початку 1990-х. Для нових власників запроваджувався 
мораторій на продаж строком на три роки, після чого дію мораторію було скасовано. Придбати землю для 
рільництва можуть громадянин Болгарії, юридична чи фізична особа, яка перебуває на території країни більше п'яти 
років, компанія з країни, з якою Болгарія уклала міжнародну угоду, а також з країн ЄС. Ціни на землю держава не 
регулює, обмежень щодо площі, яка може бути продана в одні руки, немає. Податку на сільськогосподарські наділи 
теж нема. Як результат, середня вартість аграрної землі становить 4 650 дол. США за га. [5] 

В Естонії реформа почалася так само на початку 1990-х. Іноземцям майже одразу було дозволено брати 
участь у купівлі землі за умов її суто фермерського використання, а також узаконювалося право зміни 
цільового статусу аграрної землі після п'яти років її використання за прямим призначенням. Ціни на землю 
держава не регулює. Податок на її продаж мінімальний – 0,1-2%. З 2011 року не існує обмежень щодо купівлі 
аграрних активів для іноземців.  

Економіки цих двох країн поступово запровадили або цілком відкритий земельний ринок, або ринок з 
частковими обмеженнями. Перетворення хоча і зменшила частку агровиробництва в структурі ВВП, але 
призвела до зростання рентабельності та продуктивності агросектора. 

Мораторій в Україні зупинив реформи в аграрному секторі стосовно земельних питань, а також розвиток 
ринку земель, породив корупцію, наприклад, для зміни цільового призначення; вбив конкуренцію на селі, 
оскільки окрім здачі в оренду, інші права власникам паїв і земельних ділянок реалізувати не можна і зупинив 
кредитування малого і середнього сектора в аграрному бізнесі [6]. 

Скасування даного мораторію матиме такі наслідки [7]: збільшення інвестицій в аграрній промисловості та 
суміжних галузях; збільшення доходів до бюджету країни від вищої оцінки вартості землі та більших рентних 
платежів; створення нового ліквідного ринку в Україні; знищення (зменшення) тіньових схем, надання поштовху для 
модернізації малих та середніх фермерських господарств; відкриття можливостей отримання фермерами доступних 
кредитів та сприяння розвитку банківської системи. 

Звичайно, побоювання про купівлю землі іноземцями можуть здійснитись, але при створенні вигідних умов, на-
приклад, перейнявши досвід продажу землі в сусідніх країнах, для нерезидентів і  резидентів знайдеться вихід з даної 
ситуації. 

Отже, слід зазначити, що зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення матиме 
велику кількість позитивних аспектів. Створення ринку землі зменшить продаж землі на тіньовому ринку, допоможе 
залучити в Україну нових інвесторів, що спричинить розвитку економіки країни,  дасть можливість збільшити 
обсяги експорту сільськогосподарської продукції, стане поштовхом до модернізації та диверсифікації підприємств, 
збільшить плату за користування орендованою землею. 

 
1. Проект Закону про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України (№ 7350) 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/-webproc4_1?pf3511=63045.  
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2.  Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
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3. Офіційна сторінка Української аграрної конфедерації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
У МИТНОМУ РЕЖИМІ ПЕРЕРОБКИ 

 
Сучасний стан підприємств легкої промисловості є доволі складним, оскільки існує багато проблем, які 

необхідно дослідити і вирішити. Підприємства легкої промисловості потребують інвестиційної підтримки, що і 
пояснює роботу підприємств за давальницькими схемами, оскільки у такий спосіб з’являється можливість 
виникненню обігових коштів. Держава активно не розвиває легку промисловість, не зважаючи на те, що з цією 
метою для промислових підприємств Податковим кодексом України передбачено тимчасове (строком на 10 
років), починаючи з 1 січня 2011 року, звільнення від оподаткування прибутку, крім підприємств, які 
виробляють продукцію на давальницькій сировині. 

Як свідчить практика, понад 3/4 швейної продукції виготовлено в Україні саме з сировини зз-за кордону. 
Більшість підприємств працюють за рахунок виробництва на давальницькій сировині, меншість – використовують її 
для уникнення простоїв виробництва та додаткового завантаження власних виробничих потужностей. 

Випуск швейної продукції із давальницької сировини здійснюється за наступною схемою: іноземна 
фірма укладає з українським підприємством зовнішньоекономічний контракт, відповідно до якого вона поста-
чає сировину і фінансує її переробку, оплачує роботу працівників підприємства, а потім реалізує виготовлений 
в Україні одяг під своїми торговими марками у своїй країні та за її межами. Така форма міжнародної кооперації 
дозволяє фірмі з найменшими витратами одержувати готові вироби, що мають значно нижчу собівартість, ніж 
аналогічні вироби власного виробництва. Українському підприємству  ця схема вигідна тим, що воно отримує 
якісну сировину, без затрат на неї власних обігових коштів, тобто одержує кредитні ресурси, що передбачає не 
лише погашення витрат на переробку сировини, але й одержання прибутку для подальшого технічного 
переоснащення та розвитку підприємства. 

Співпраця з іноземними партнерами у митному режимі «Переробка на митній території України» має як 
позитивний, так і негативний результати, на які свідомо йдуть підприємства. 3 одного боку — зношується 
устаткування і машини швейних підприємств у зв'язку із високою інтенсивністю їх використання, а з іншого 
боку — з'являються нові технології, використовуються сучасні моделі, поліпшується якість продукції. 

Основними країнами-партнерами із залучення давальницької сировини є: Данія, Німеччина, Польща, 
Італія, Бельгія, Франція, Нідерланди. Найважливішими замовниками виступають такі підприємства: “New 
Look”, “Marks&Spencer”, “Next”, “Laura Ashley”, “Top Shop”, “Zara”, “Triumph”, “ROFA”, “Hugo Boss”, “Grosso 
Moda” та інші світові бренди 

Основними завданнями галузі на найближчу перспективу постають: розвиток сировинної бази, 
поступове скорочення обсягів виробництва, які орієнтуються на давальницькі схеми, проведення технічного 
переоснащення підприємств із залученням іноземних інвестицій та технологій, створення системи захисту 
внутрішнього ринку, стимулювання вітчизняного виробника.  

 
1. Мазаракі А. Легка промисловість України: стан, проблеми експорту та імпорту товарів / А. Ма-

заракі, Т. Мельник, В. Ізовіт // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 
2011.  

2. Українська асоціація підприємств легкої промисловості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://u krlegprom. org. ua/statistika_analitika_ukrlegpromu. html.  

3. Робота на іноземні бренди стала головною сферою діяльності швейних фабрик України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://ua. korrespondent. net/business /companies/1600381-korrespondent-robota-na-
inozemni-brendi-stala- golovnoyu-sferoyu-diyalnosti-shvejnihfabrik-ukrayini. 
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КРОС КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ПЕРЕМОВИН В КИТАЇ 
 

Зі зростаючою світовою економікою та неймовірно вагомим  впливом споживачів, роль перемовин у 
міжнародному бізнесі є більш важлива , ніж коли-небудь. Залучення інвестицій у іноземні країни, а також ряд інших 
проблем призвели до необхідності розуміння крос культурних особливостей різних народів та держав. Упродовж 
останнього десятиліття залучення іноземних інвестицій у економіку Китайської Народної Республіки дозволило їй 
зайняти одне з лідируючих місць у світі. Саме тому вміння правильного та успішного ведення перемовин з Китаєм є 
настільки вирішальним. 

Китайське слово «перемовини» - tan pan – поєднує у собі значення двох слів, що означають дискутувати та 
оцінювати. Судячи з китайської точки зору переговори першочергово існують для побудови довіри між двома 
сторонами та для користі обох. Довіра створюється через діалог, який дозволяє сторонам судити та оцінювати 
відносний статус кожного. Процес переговорів у Китаї не стільки дає можливість досягти порозуміння щодо певного 
питання, щоб кожна зі сторін вважала, що «хороша угода» була посередницькою, як для створення основи для 
довгострокового співробітництва. Попри це, китайці хоч і скромні та дуже формальні у спілкуванні з іноземцями, 
вони достатньо вперті та хитрі. Як наслідок, виникає враження, що у китайців практично відсутня повага до традицій 
та законів іншої країни. Китайці: 

- вважають, що саме ви повинні дотримуватися принципів та ритуалів ділової китайської етики, а західні традиції 
у своїй країні сприймають як виявлення неввічливості та ведення в оману; 

- думають, що ви правильно, так само як і ж самі китайці, розумієте їхні жести та вислови; а якщо ви на них не 
реагуєте то робите це спеціально, щоб заплутати співрозмовника; 

- впевнені, що жодних випадковостей чи обмовок з вашої сторони бути не може. Все, що ви робите, це результат 
змови чи затвердженого плану. 

Найбільш поширені прийоми китайців під час перемовин: 
- жорсткий контроль про розклад та місце проведення переговорів. Китайці надають перевагу перемовинам у себе 

«вдома». Керуючись цим вони почуваються повно правіше та «ближче» до законодавства та звичаїв своєї країни; 
- демонстрацію гніву. Хоч за конфуціанським етикетом виявлення гніву та роздратованості, так само як і 

радості, не вітається, але китайці можуть собі позволити зобразити контролюючий гнів з метою перевірки нервів та 
холоднокровності іншої сторони. Зрозуміло, що іноземці злякаються втрати контакту та підуть на поступки; 

- перевірка на якість, Якщо китайці відчули, що ви все прорахували до найдрібніших деталей і що ви 
впевнені в успішності контракту, вони можуть спеціально здійснити демарш з метою дезорієнтувати вас та заставити 
вас сумніватися; 

- тактика «вимотування». Затягування переговорів з ціллю викликати нетерпеливість та роздратованість у 
іноземного партнера створено задля поступок зі сторони партнера. Перемовини у Китаї це не день чи два, інколи це 
декілька тижнів, можливо і місяців. 

Насправді ведення перемовин з китайцями не завжди є таке складне, як здається з першого погляду, - потрібно 
лише користуватися певними вказівками. Очікувати поступок від китайців не варто швидше ніж у кінці зустрічі – при 
чому це відбувається, коли, здається, перемовини дійшли у глухий кут. Під час перемовинв китайці не рідко роблять 
контрпропозицій, раптово міняють умови, залишають одну умову та переходять до іншої. Усе це з метою вашої 
дезорієнтації, тому ніколи одразу ж не зголошуйтесь ні на одну з пропозицій без обдумування. Потрібно бути 
готовим до того, що китайські партнери теж цього робити не будуть. Бо якщо сторона дуже легко відступає, це може 
викликати враження про недосвідченість та податливість, а, отже, можна з легкістю змусити до нераціональних дій.  

При ведені бізнесу з китайськими партнерами варто запастися терпінням, оскільки бюрократичний апарат Китаю 
складний, і затвердження певних рішень в країні  потребує багато часу та сил. Неприховані лестощі теж один з методів 
китайських перемовин; потрібно залишатися терпеливим, пам’ятати про важливість компромісів для китайської сторони. 
Для того, щоб бути прийнятим в Китаї за професіонала потрібно володіти такими рисами як впертість, обережність, 
незворушність, наполегливість. А ще дотримуватись певних звичаїв, притаманних китайцям: не надто міцне 
рукостискання, скромність, терпіння слухати, а не говорити, справедливість, висвітлення причино-наслідкових зв’язків, 
безпосереднє спілкування тет-а-тет, пунктуальність та церемонійність. Навіть такі прості речі зможуть допомогти 
ефективним перемовинам з Китаєм. Варто пам’ятати, що зав’язати контакти з китайцями в письмовій формі практично 
неможливо, тому слід орієнтуватися на посередників, консультаційні фірми, представлення та рекомендації. 

Перемовини є незамінним чинником покращення  співпраці  з метою як для ведення нового бізнесу, управління 
філіями, так і для подолання швидкозмінного бізнес-середовища для багатьох міжнародних компаній з інвестиціями у 
Китаї. Вміння вести перемовин успішно та ефективно в китайському стилі становить сильну конкурентну перевагу. 

 
1. Переговорное мастерство / Как победить китайцев Маслов Алексей Александрович [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу https://staff.wikireading.ru/32757.  
2. Как вести переговоры с китайцами  [Електронний ресурс]. - Режим доступу 

https://www.abirus.ru/content/564/565/570/11427/11429.html.  
3. The Negotiation Process in China [Електронний ресурс]. - Режим доступу 

https://www.pon.harvard.edu/daily/international-negotiation-daily/tips-for-navigating-negotiations-in-china.  
4. Negotiations, Chinese Style [Електронний ресурс]. - Режим доступу 

https://www.chinabusinessreview.com/negotiations-chinese-style/ 
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УКРАЇНО-КИТАЙСЬКА ТОРГІВЛЯ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
 

У стратегії зовнішньої політики Китайської Народної Республіки за останні роки спостерігаються 
відчутні зміни. Зростає інтерес Китаю до країн Центральної та Східної Європи, а також України. Про це 
свідчить активізація економічних відносин в останні роки, присутність в Україні великих китайських компаній 
(COFCO, CNNC, CCEC, China Harbor Engineering Company), пропозиції укласти угоду про зону вільної торгівлі 
та запровадити взаємний безвізовий режим [3]. 

У грудні 2017 року Китай та Україна схвалили план дій, згідно якого передбачається залучення 
китайських інвестицій до України в обсязі 7 млрд. дол. США, що можна вважати демонстрацією довіри з боку 
Пекіну, незважаючи на специфіку політичної та економічної ситуації, спричинену російською агресією.  

Про успіх економічної співпраці між Україною та Китаєм свідчить також збільшення товарообігу між 
країнами у 2016 році до майже 7 мільярдів доларів на рік. А згідно зі статистичними даними України, у 2017 р. 
товарообіг становив вже 7,69 млрд. дол. США, китайський експорт в Україну дорівнював 5,65 млрд. дол. США 
(+20,5%), імпорт до Китаю – 2,04 млрд. дол. США (+11,3%). Сальдо на користь КНР 3,61 млрд. дол. США [2]. 

У 2017 р. в структурі експорту китайських товарів в Україну переважали такі товарні групи: машини і 
механічні прилади, електричне обладнання (35,53%); текстиль та текстильні вироби (11,38%); кольорові метали 
та вироби з кольорових металів (10,90%); пластмаси і вироби з них (7,93%); хімічна продукція (7,33%); різні 
промислові вироби (7,13%); взуття, головні убори (4,86%) (рис. 1). 

Імпорт українських товарів до КНР був представлений такими групами: мінеральні продукти (42,57%); 
продукти рослинного походження (23,76%); тваринні або рослинні жири і олії та продукти їх переробки 
(23,49%) (рис. 2). 

 

  
 

 
Рис. 1. Структура експорту Китайських 

товарів в Україну за 2017 р. 

 

Рис. 2. Структура імпорту українських товарів 
до КНР  за 2017 р. 

 
 

Ініціативи «Один пояс, один шлях» та «16+1» є найпривабливішими геоекономічними проектами для 
України в контексті економічної інтеграції з ЄС, яка може стати «вікном в Європу» для азійських партнерів. 

Метою проекту «Один пояс - один шлях», є поглиблення торговельних зв'язків між Китаєм і країнами 
Центральної Азії, Європи і прибережними державами Індо-Тихоокеанського регіону. Перш за все, він 
передбачає будівництво мережі автомобільних доріг, залізниць, нафтопроводів, електричних мереж, портів та 
інших інфраструктурних проектів. Китай розглядає цей проект як відновлення «Шовкового шляху» по морю і 
суші з метою доставки своїх товарів на світовий ринок. У зворотному напрямку повинні прямувати ресурси: 
нафта, газ, залізна руда, сільськогосподарська продукція та інші сировинні товари. Китайська сторона, 
безперечно, зацікавлена в розвитку інфраструктурних проектів в Україні, позаяк це безпосередньо впливає на 
доступ до європейських ринків [5]. 
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В рамках ініціативи «Поясу і Шляху» Китай завжди розглядав Україну, як важливого стратегічного партнера, 
перспективного учасника проектів з будівництва інфраструктурної мережі між Азією та Європою, країною з 
високим потенціалом розвитку. Китай чітко висловився, що вже зараз готовий провести через Україну деякі 
маршрути залізничного сполучення китайських міст з країнами Європи, зокрема Словаччиною та Австрією. 

Безумовно, ефект співпраці з Китаєм для України може бути значно більшим, якщо участь в ініціативі 
«Пояс і Шлях» стане одним з елементів державної політики України. 

Для України ж «Пояс і Шлях» може стати успішним інструментом відродження національної економіки 
та забезпечення сталого розвитку Української держави, адже це платформа міжнародного співробітництва, де 
узгоджуються національні стратегії розвитку, відбувається взаємне доповнення переваг різних держав, діють 
принципи інклюзивності та відкритості.  

Проте існують ряд проблем з реалізацією поглибленої співпраці між державами.  
По-перше, стратегічне партнерство декларується чиновниками, але не здійснюється у повному обсязі у 

багатьох сферах через відсутність глобальних економічних проектів. 
Окрім цього, китайський бізнес досі слабо присутній в економіці України. За даними Державної служби 

статистики України, китайські інвестиції за останні 7 років складають 0,5% від загальної частки прямих іноземних 
інвестицій.  

Причинами такого стану є військовий конфлікт з Росією,  нестабільна політично-економічна ситуація та 
високий рівень корупції. 

Додатковим фактором для українсько-китайських відносин залишається вплив Росії, яка намагається 
дискредитувати Україну як надійного партнера, особливо у сфері військово-технічної співпраці. Росія використовує 
своє партнерство з Китаєм для ведення гібридної війни проти України, поширюючи в китайському інформаційному 
просторі пропаганду, фейки та маніпулятивну інформацію антиукраїнського змісту.  

Загалом, оцінюючи міжнародну співпрацю Україна-Китай, можемо говорити про позитивну тенденцію. 
Незвжаючи на деякі моменти та коливання, показники залишаються стабільно високими (рис. 3) [5].  
 

 
Рис. 3. Показники Україно-Китайських відносин 

 
Подальший розвиток співпраці між Україною та Китаєм допоможе зменшити російський вплив на 

економіку України, а залучення китайського капіталу зменшить ризики ескалації військових дій з боку Росії та 
підвищить геостратегічну цінність України. 

 
1. Герасимчук С. Україна-Китай після 2014 : нова сторінка у відносинах. Вересень 2018. [Електронний 

ресурс]  / С.Герасимчук, Ю. Пойта – Режим доступу : http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/14704.pdf.  
2. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Китаєм [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : https://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/trade.  
3. Китай входить у ТОП-5 торговельних партнерів України [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://uacrisis.org/ua/68713-ukraine-china-relations. 4. П’ятирічна подорож «Поясом і Шляхом» [Електронний ресурс] – 
Режим доступу : https://nv.ua/ukr/world/countries/pjatirichna-podorozh-pojasom-i-shljakhom-2496956.html.  

5. TRUMAN Agency [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://truman.ua/ 
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ПРОБЛЕМИ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
НА ЗОВНІШНІ РИНКИ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Одним із найважливіших аспектів розвитку вітчизняних підприємств є їх вихід на зовнішні ринки, що 

обумовлено значними темпами глобалізації світу в цілому. Глобалізацію можна розглядати як процес уніфікації 
та інтеграції світових економічних, політичних та культурних систем, що сприяє розвитку суспільства [1]. 

Актуальність проблеми полягає в тому, що вітчизняним підприємствам необхідно освоювати нові ринки, 
розширювати власний ринок збуту, налагоджувати контакти із іноземними партнерами, що в свою чергу, 
підвищить конкурентоспроможність підприємств.  

Зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних підприємств залишає бажати кращого. Причинами такого 
незадовільного становища є те, що українські підприємства стикаються з низкою проблем як макро- так і 
мікрорівня. Серед проблем макроекономічного характеру можна виділити наступні: непередбачуваність 
державної торгової політики, низький рівень розвитку інфраструктури, значну волатильність курсу 
національної валюти. Мікроекономічними причинами, що перешкоджають виходу вітчизняних підприємства на 
зовнішні ринки, є: недостатня кількість фінансових ресурсів, моральна застарілість та фізичний знос 
обладнання, а також невідповідність якісних характеристик продукції міжнародним стандартам. При виході на 
міжнародні зовнішні ринки, вітчизняні підприємства стикаються з низкою проблем, які подано на рис. [3]. 

 

 
Ключові перешкоди комерційного характеру експортної діяльності 

 українських підприємств і організацій 
 
Для вирішення проблем макроекономічного характеру, державі необхідно створити сприятливі економічні 

умови, що забезпечуватимуть збільшення обсягів виробництва, а отже й експорту, шляхом підтримки курсу 
інноваційного розвитку економіки [2]. Такі кроки повинні супроводжуватися прогнозованою валютною політикою 
НБУ; формуванням відповідної торгової політики, що забезпечать раціональну структуру експорту й імпорту; 
стійким розвитком фінансово-кредитної підтримки підприємництва. На мікроекономічному рівні підприємствам 
необхідно використовувати результати НТП, активно виходити на зовнішні рики запозичень, залучати іноземні 
інвестиції а також підвищити конкурентоспроможність, шляхом підвищення якості готової продукції. 

Отже, лише за умови комплексного підходу до вирішення проблем виходу вітчизняних підприємств на 
зовнішні ринки, можна досягнути результату у зовнішньоекономічній діяльності як на мікро-, так і на макрорівні. 
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Налутка П. 
ст. гр. МЕ-34 

Науковий керівник – асист. Р. Б. Приведа 
 

МОЖЛИВОСТІ ВИХОДУ УКРАЇНИ НА НОВІ ЗОВНІШНІ 
 РИНКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Євроінтеграція є головним і незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України, а подальша 

розбудова та поглиблення взаємовідносин між Україною та ЄС здійснюється на принципах політичної асоціації 
та економічної інтеграції. Основними стратегічними документами для досягнення цих цілей є Угода про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом [1]. Для України це відкриває значні можливості у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності,зокрема виходи на нові ринки країн учасниць союзу. 
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Варто відзначити,що для України така співпраця є надзвичайно важливою,оскільки,країни Євро-
пейського союзу займають значну частку у загальному експорті (див. рис.).   

 

 
Топ 10 ринків збуту Української продукції,млн.дол. США [2] 

 
Одними з найзначніших є ринки Нідерландів, Іспанії, Італії та Польщі. Також варто зазначити,що з усіма 

вищенаведеними країнами, окрім Польщі, спостерігається  позитивне сальдо торговельного балансу [2].  
Починаючи з 1 вересня 2017 року повністю вступила в дію  глибока та всеосяжна зона вільної торгівлі 

(ГВЗВТ) між ЄС та Україною,яка була частиною угоди про асоціацію. Це у свою чергу повинно 
дозволити Україні безперешкодно нарощувати свій вплив на  ринках тих країн,де частка української 
продукції є надзвичайно малою.  

 Україна має можливість диверсифікувати свою економіку, яка сьогодні спирається на великі 
підприємства, що працюють в базових товарних галузях (наприклад, металургії), та вести її до модернішої 
моделі, зокрема до розвитку потужного сектору послуг та малих та середніх підприємств (МСП). Спеціально 
для цього створена програма співпраці під назвою COSME. COSME — одна з ключових програм Євросоюзу з 
бюджетом 2,3 млрд. євро, яка розрахована на період з 2014 до 2020 року та спрямована на створення 
сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ). Приєднання до COSME відкриває Україні 
доступ до бюджету програми у розмірі близько 900 млн. євро. Фінансові ресурси будуть надаватися у вигляді 
грантів на фінансування проектів, які підтримують експортну та інноваційну діяльність МСБ. 

22 лютого 2017 р. Верховна Рада ратифікувала Угоду між Україною і Європейським Союзом про участь 
нашої держави в програмі ЄС COSME — «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу» 
(Competiveness of Small and Medium Enterprises (COSME). Усі варіанти співпраці,які є доступними для України 
у рамках цієї програми класифіковано на три типи: 

1. Полегшення виходу МСБ на зовнішні ринки — надання консультативних послуг щодо експортно-
імпортної діяльності МСБ на ринках ЄС та світу; 

2. Покращення умов для конкурентоспроможності — в т.ч. розвиток та розширення міжнародних 
економічних  зв’язків об’єднань різних підприємницьких структур , визначення та усунення зайвих 
регуляторних бар’єрів; 

3. Формування культури ведення бізнесу — освітні програми, проведення секторальних тренінгів, 
семінарів, програм з обміну, стажувань тощо[3]. 

Отже, дані вектори співпраці є надзвичайно вигідними,як для України так і для  Європейського союзу. 
Це допоможе покращити загальний клімат бізнесу в нашій країні,що у свою чергу призведе до збільшення 
довіри з боку інвесторів та до загального росту рівня економіки. 
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МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ США 
 

Міжнародна торгівля –  це сфера міжнародних товарних відносин, специфічна форма обміну продуктами 
праці (товарами і послугами) різних країн. З іншого боку, міжнародна торгівля є сукупністю зовнішньої 
торгівлі всіх країн світу. Вона дозволяє всім країнам розширити можливості виробництва і споживання, 
посилювати конкуренцію і, таким чином, впливати на економічне зростання. 
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Показовим прикладом активної міжнародної торгівлі на сьогодні є США.  
США є найбільшим у світі імпортером і експортером товарів і послуг, хоча їх внесок в експорт іноді 

видається менш очевидним ніж США потребує. Це відбувається в силу того, що в експорті США більшу 
частину складають засоби виробництва, які не продаються в роздріб споживачам. Структура експорту даної 
країни відображає надлишок кваліфікованої робочої сили і високотехнологічних виробництв порівняно з 
іншими країнами. Цей відносний надлишок пояснює, чому США експортують літаки, а імпортують взуття та 
одяг. США мають колосальний за ємністю внутрішній ринок, але їх експорт частково залежить від 
життєздатності світових експортних ринків. Коли торговельні партнери США, насамперед такі, як Європа, 
Канада, Китай і Японія, відчувають коливання в зростанні, вони імпортують менше товарів із США та 
направляють у них великі обсяги експорту. 

Таким чином, США займають важливе місце у всій системі міжнародної торгівлі в силу фактора 
масштабу її торгівлі.  

США є найбільшим експортером наукомісткої продукції. Їх експорт становить 10% усієї продукції, що 
надходить на світовий ринок. Одночасно з цим, США виступають головним ринком для провідних експортерів 
продукції високих технологій. Успішний господарський розвиток будь-якої сучасної країни ґрунтується на 
досягненнях науково-технічного прогресу, бази наукових даних. США також є найбільшим експортером 
інформаційних технологій у світі. За цією статтею торгівлі у США значне за величиною позитивне сальдо. США 
лідирує і в  експорті продовольства. Особлива ця роль країни збільшується в умовах світової продовольчої кризи. 

Слід зауважити, що Америка є найбільшим експортером сільськогосподарської продукції (35% світового 
експорту пшениці, 69% кукурудзи, соєвих бобів, 25% бавовни, 18% рису, 12% тютюну).  

Американське господарство спирається на потужний внутрішній ринок позичкового капіталу. Компанії і 
держава виступають найбільшими світовими кредиторами і найбільшими світовими позичальниками 
одночасно, активно та в широких масштабах використовуючи капітал інших країн. Підтримкою у збереженні 
провідних позицій США у світовій економіці сприяє міжнародна роль долара, який залишається головним 
резервним і розрахунковим засобом у світовій валютно-фінансовій системі. 

Таким чином, Сполучені Штати Америки сьогодні - провідна держава капіталістичного світу, що володіє 
найбільшими економічними, торговельними та науково-технічними позиціями у світі. 

 
1. ЮНКТАД. Доповідь про торгівлю та розвиток 2012. Нью-Йорк, Женева, 2012. С. 3.  
2. URL: bea.gov/newsreleases/international/trade/2013/pdf/ trad0613.pdf.  
3. The Year in Trade. Operation of the Trade Agreement Program. 2013. July. P. 21.  
4. Report to the President on the National Export Initiative. Washington, DC: United States Government 

Printing Office, 2010.  
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ В СФЕРІ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

Економіка України перебуває в досить складній економічній ситуації, і зараз дуже важко говорити про її 
покращення, оскільки ведуться військові операції на Сході. 

Слід зазначити, що величезне значення для розвитку української економіки відіграють іноземні 
інвестиції. З країн ЄС у 2017 році в Україну надійшло $1244 млн. прямих іноземних інвестицій (ПІІ), з інших 
країн світу – $627,2 млн (див. рисунок). 

  
Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну [1] 

 
Одними з найважливіших є фінансово-економічні відносини України з Німеччиною. Адже стосунки 

країн є досить теплими, і Німеччина завжди була  одним з лідерів по інвестиціях в Україну. У 2015 році обсяги 
німецьких інвестицій знизились, вони поступилися Кіпру та Нідерландам, але у 2016 році, Німеччина змінила 
тенденцію, що свідчить про повернення довіри інвесторів [1]. 
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Станом на 2017 рік кількість німецьких фірм в Україні складає 250, німецьких фірм та спільних 
підприємств досягає близько 950, а також в Україні існує понад 1200 фірм з участю німецького капіталу. Отже 
інвестування Німеччиною українських підприємств робить економіку країни більш ефективною. 

У 2016 році найбільший приріст серед експортованих товарів показало машинобудування – 63%. 
Позитивні показники мала і хімічна промисловість – 27% [2]. Це відбувається за рахунок прямих інвестицій в 
машинобудівну галузь України. 

Німецькі інвестори розвивають виробництво електричних кабельних мереж до автомобілів концернів 
BMW, General Motors, VW, Daimler. Це, зокрема, такі компанії з німецькими інвестиціями як ТзОВ 
«Електроконтакт Україна», Fujikura Ltd., які функціонують у Львівській області. Заводи ТзОВ «Електроконтакт 
Україна розташовані в Перемишлянському, Золочівському та Бродівському районах [3]. 

Німецькі інвестори у Хмельницькій області вкладають кошти в виробництво сільськогосподарських 
машин для фермерів. Ці інвестиції розвивають та покращують сільськогосподарську структуру України. 

Компанія JLL, що надає фінансові та комплексні послуги в галузі нерухомості, що є інвестором з 
Німеччини, планує відкрити новий завод у 2018 році, у Львові, із виготовленням ременів безпеки для авто [4]. 

Отже, Україні потрібно продовжувати підтримувати дружні стосунки з Німеччиною, і переймати її 
досвід. Слід зазначити, що Україні в першу чергу потрібно розвивати свою інфраструктуру та виробництво в 
галузях, зокрема, і в машинобудівній. Іноземні інвестиції дають змогу пришвидшити цей процес модернізації та 
зміни економіки. 

 
1. Обсяги прямих іноземних інвестицій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://finpost.com.ua/news/7371. 
2. імецькі інвестори знову думають про Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.dw.com/uk.  
3. ТзОВ «Електроконтакт Україна» [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.eku.com.ua/  
4. «Україна і Німеччина: перспективи співпраці та партнерства» :[інтерв’ю статс-секретарем 

Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Штефаном Штайнляйном ] //Європейська правда. – 
2015. – 30 вер. – С. 2. Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина. [Електронний ресурс]. – 
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АКТУАЛЬНІ ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 

У наш час в умовах розширення та спрощення можливостей доступу до мережі Інтернет, підвищується 
цікавість суспільства до питання врегулювання з боку держави питання забезпечення її національної безпеки. У 
нашій державі розпочався процес євроінтеграції.  

Євроінтеграція – це цивілізаційний вибір України, одна з ключових вимог Революції гідності. У системі 
зовнішньополітичних пріоритетів України вона посідає особливе місце. Загалом це процес модернізації 
економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, 
створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на 
світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Як невід’ємна частина Європи Україна орієнтується на діючу в 
провідних європейських країнах модель соціально-економічного розвитку [1].  

Загалом, в умовах цих докорінних змін у зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі, з 
урахуванням російської загрози, що має довгостроковий характер, Україна потребує ефективної системи 
забезпечення національної безпеки, створення якої передбачає Стратегія національної безпеки України [2].  

Актуальні загрози безпеці України: 
1. Порушенння територіальної цілісності України – тягне за собою порушення сувернітету України, 

порушення визнаного міжнародним правом кордону України, тобто її існування загалом.  
2. Корупція – спричинює явище підпорядкованості державних органів певним конкретним особам або 

групам осіб, іноземним державам. У суверенній євроінтегрованій державі неприпустимим є підпорядкуваня 
органів державної влади певним олігархічним групам.  

3. Виснаження фінансових ресурсів держави – зумовило згортання доходів державного та місцевих 
бюджетів, зменшення добробуту домогосподарств, зростання рівня безробіття. Вимушено скорочуються 
соціальні видатки держави та погіршується доступність соціальних благ. Це формує передумови для росту 
суспільного напруження [4].  

4. Недостатня розвиненість інститутів громадянського суспільства, недосконалість партійно-політичної 
системи, непрозорість політичної та громадської діяльності, що створює передумови для обмеження свободи 
слова, маніпулювання суспільною свідомістю [5]. 

Актуальними залишаються проблеми захисту довкілля та забезпечення енергетичної безпеки [3]. 



 310 
 

Отже, інтеграція в європейський політичний, економічний і гуманітарний простір є стратегічним 
орієнтиром і системо утворювальним чинником розвитку України в найближчі роки. Для України інтеграція до 
Євросоюзу – це рух держави до стандартів реальної, діючої демократії та цивілізованого, соціально 
орієнтованого ринкового господарства, тобто від партнерства і співпраці до політичної асоціації та економічної 
інтеграції. Це – найкращий спосіб реалізації національних інтересів. 

 
1. Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://reforms.in.ua/Content/Download/tasks-performa ncestatus/AA_impl_report_02_2015_GOEI.pdf.  
2. Проект Стратегії національної безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws /show/287/2015.  
3. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році. – Звернення Президента України до 
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ІНВЕСТИЦІЇ КИТАЮ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ 
 

Важливим показником, який визначає рівень  привабливості країни та забезпечення її конкуренто-
спроможності на міжнародному ринку капіталу, є обсяг надходження прямих іноземних інвестицій, від яких 
залежить соціально-економічне становище держави, розвиток інфраструктурного забезпечення регіонів, 
модернізація економічної системи. Для стабільного економічного зростання приріст інвестицій має становити 
щороку 19-25% від ВВП, а в період реформування економіки – 25-30% [1]. Але в останні роки в Україні 
інвестиційна забезпеченість зовсім не відповідає загальноприйнятим нормам та має досить низькі показники. В 
роки незалежності наша держава отримала втричі менше, ніж потрібно для структурної перебудови економіки, 
іноземних інвестицій [2]. 

Наразі Україна зацікавлена в залученні інвестиційних ресурсів та новітніх технологій Китаю для 
забезпечення розвитку національної економіки. Для того, щоб Україна отримала капітал з КНР, мають бути 
виконані певні передумови: внутрішня політична стабільність; налагодження зв’язків з представниками влади 
двох країн; надання державних гарантій; дозвіл на використання технології Китаю для виконання проектів; 
підготовка проектів за міжнародними стандартами або стандартами КНР.  

На підставі низки підписаних угод можна стверджувати, що китайські компанії зацікавлені 
інфраструктурними об’єктами, а також видобутком корисних копалин в  України.  

Розвиток українсько-китайських відносин є взаємовигідним, Україна є другою найбільшою країною СНД 
та може стати для Китаю територією для економічного панування, освоєння ринків збуту. В свою чергу для 
України Китай – це можливість модернізації економіки та залучення значних інвестиційних ресурсів. 

Що ж має стати пріоритетним об’єктом інвестування? 
В першу чергу це розбудова та реконструкція транспортної та логістичної інфраструктури України, що 

включає в себе участь Китаю у реалізації проекту будівництва автошляхів, які прив’язані до міжнародних 
транспортних коридорів; перебудова регіональних українських аеропортів у Харкові, Дніпропетровську, 
головних морських портів; модернізація залізничних шляхів, запровадження нових швидкісних поїздів 
міжнародного сполучення; інвестування у будівництво мережі метро в обласних центрах України; втілення в 
життя інвестиційних проектів щодо розвідки нових родовищ нафти та газу в межах економічної зони України; 
також можлива участь китайських інвесторів у програмі побудови соціального житла в Україні [3]. 

Тема транспорту є однією із  тих, що могли б привабити іноземного інвестора, це також може бути українське 
машинобудування, сільське господарство, енергетика, саме до цих галузей виявляється найбільший інтерес. Варто 
зазначити, що китайці мають надлишок інвестиційних ресурсів і готові вкладати гроші в привабливі масштабні 
проекти. Тому Україна має докласти зусиль аби зацікавити інвесторів як для реалізації спільних інвестиційних 
проектів, так і для диверсифікації торгових відносин, співпраці, розвитку окремих галузей. 

 
1.Драган І. В. Оцінка сучасного стану зулучення іноземних інвестицій в Україні / І. В. Драган // Фондовый 

рынок. – 2010. – № 4. – С. 22-27.  
2. Макогін З. Я. Вплив «тіньового імпорту» з Китаю на економіку України / З. Я. Макогін // Вісник 

Львівської комерційної академії. – (Серія економічна). – Львів : Вид-во ЛКА, 2011. – Вип. 34. – С. 301-306.  
3. Украина – Китай: перезагрузка [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті : 

http://www.china-ukraine.org/ru/publications/175.html 
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ВИНИЩЕННЯ ЛІСІВ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА НАСЛІДКИ 
 
Погіршення стану лісів в Україні сьогодні є однією з найбільших екологічних проблем. Окрім того, що 

ми є чи не найбільшим експортером деревини в Європі, у зелених зонах регулярно працюють браконьєри, які 
вирубують кругляки та незаконно їх збувають.  

Загалом, за останні 50 років людство спромоглося знищити більше 50% усіх лісів. Експерти 
застерігають, якщо ставлення суспільства до лісу не зміниться, вже через декілька десятків років вони стануть 
рідкістю. У Держлісагентстві зазначають, що лише у 2015 році обсяг незаконних рубок в Україні склав 24,1 
тисяч кубометрів [3], а у 2016 році зафіксовано 7 тис. 506 таких випадків, в результаті яких було знищено та 
пошкоджено 43,8 тис. куб. м деревини [4]. 

Та у реальності ця цифра в десятки разів більша. Згідно з даними Держмитслужби, щороку з України 
вивозять деревини на суму близько 272 мільйонів доларів. Однак, скільки ще вивозять за кордон незаконно, 
експерти сказати не можуть. Припускають лише, що браконьєри можуть заробляти вдвічі більше цієї суми [3]. 

У Державному агентстві лісових ресурсів України кажуть, що сума заподіяної шкоди лісу у 2015 році, 
склала 87 млн грн. Однак, у добровільному порядку відшкодовано лише 4,6 млн грн., а це всього 5 %. У 2016 
році було заподіяно шкоди лісу на 137 млд.грн, а у 2017 році сума шкоди зросла до 157,7 млн.грн. Та насправді 
і такі цифри - далекі від реальності, адже це лише ті рубки, які зафіксовані у лісгоспах, що належать державі. 
Яка статистика загалом – невідомо, бо порахувати усе поки що неможливо [3]. 

Окрім цього, існують і інші причини втрати лісу. За даними Держстату, основними причинами загибелі 
лісових деревостанів були несприятливі погодні умови (41,4% площі загибелі), хвороби лісу (30,5%), 
пошкодження шкідливими комахами (12%). В  результаті  лісових пожеж згоріло і було пошкоджено 32,6 тис. 
куб. м лісу на пні (за 2015 р. - 170,7 тис. куб. м) та 0,3 тис. куб. м заготовленої лісової продукції (за 2015 р. - 
10,4 тис. куб. м) [4]. 

Загальна площа лісового фонду України становить – 10,4 млн. га, із яких вкритих лісовою рослинністю – 
9,6 млн. га. Екологи стверджують, що за останні роки лісистість в Україні скоротилася щонайменше до 11%, 
тоді як офіційні джерела повідомляють, що вона становить 15,9%  [3]. 

Незважаючи на те, що з листопада 2015 року в Україні діє десятирічний мораторій на вивіз 
необробленого лісу за кордон, наша країна все ж потрапила у великий корупційний склад. Так, британська 
неурядова організація Earthsight оприлюднила підсумки дослідження, згідно з якими тільки у 2017 році в країни 
Європейського Союзу з України було вивезено деревини на більш ніж 1 млрд євро. В цілому ж, за останні 
чотири роки експорт нашого лісу до найближчих європейських країн виріс на 75% [5]. 

Як зазначили автори дослідження, через ігнорування мораторію на експорт лісу багатьма українськими 
компаніями, майже 60% вирубок порушують встановлені законодавством обмеження і, як наслідок, від 67 до 
78% з них є невиправданими. Все це призвело до того, що з України в країни ЄС стало імпортуватися більше 
незаконної деревини, ніж із будь-якої іншої країни світу і більше, ніж з країн Латинської Америки, Африки і 
Південно-Східної Азії разом узятих [5]. 

Найбільше незаконних рубок відбулося у Тячівському (29) та Рахівському (20) районах - найбільше справ 
відкрито у Міжгірському (13), Рахівському (8) та Тячівському (8) районах Великоберезнянський та 
Мукачівський райони мають по 5 кримінальних проваджень щодо вирубки лісу. Воловеччина та Перечинщина – по 
три. «Не відстає» і Хуст – 19 кримінальних проваджень. Решта районів – менше десяти [6]. 

 У цьому році на Закарпатті правоохоронці порушили уже 52 кримінальні провадження щодо незаконної 
порубки лісу за ст. 246 КК України (станом на 17.03.2016) [6]. 

Мешканці гірських районів публікують вражаючі фото Карпат, які «лисіють» на очах, і лісовозів з 
крупною деревиною, які проїжджають по Закарпаттю майже кожного дня. Екологи б’ють на сполох: такі 
«санітарні рубки» точно нагадають про себе великим лихом  [6]. 

За даними прокуратури Закарпатської області, у 2015 році загалом кількість кримінальних 
правопорушень щодо незаконної порубки лісу за ст. 246 КК України  склала 139 [6]. 

Однак, є дані, що Україна, яка хаотично вирубує свої великі лісові масиви, програє за показниками 
експерта лісу навіть крихітним країнам Балтії. Про причини такого явища на своїй сторінці у Facebook написав 
журналіст Юрій Бутусов [7]. З його слів, на основі проведеного аналізу статистики продовольчої і 
сільськогосподарської організації ООН на 2017-й рік, лідером експорту круглого лісу, необробленого, є Росія – 
16% ринку. США – 9%. Замикає десятку експортерів Чехія – 4%. Зате США є провідним експортером деревних 
палетів – 28% світового експорту, рубають менше, але постачають готову продукцію більше всіх. Крім того, в 
десятку провідних експортерів деревних палетів у світі потрапили крихітні Латвія (10%) і Естонія (5%) [7]. У 
паперовій масі лідерами є Бразилія 21% і Канада – 17%. І навіть Уругвай собі вирвав 4%. А в виробництві 
паперу і картону домінує Німеччина – 12% світового ринку, 9% – Швеція, 4% – Австрія, ще 4% – Індонезія [7] 

Як наголосив Ю. Бутусов, навіть маленька Чехія експортує більше, ніж величезна Україна, "де рубка лісу 
навколо Києва і в Карпатах ведеться в колосальних масштабах, рубають цілі масиви" [7]. 

На захист лісів Верховна Рада підтримала законопроект №5495 "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо збереження українських лісів і запобігання неналежному переміщенню необроблених 
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лісоматеріалів" із пропозиціями президента Петра Порошенка. За відповідне рішення на засіданні в цілому у 
четвер, 6 вересня 2018 року, проголосували 246 народних депутатів, свідчить офіційний сайт парламенту  [1]. 

Проект закону має на меті забезпечити збереження лісового фонду України, обмежуючи внутрішнє 
споживання необроблених лісоматеріалів, а також посилюючи відповідальність за незаконну вирубку лісу [1]. 

На думку експертів, єдиний надійний спосіб зберегти ліси в нинішніх умовах — це створення об’єктів 
природно-заповідного фонду: національних парків, заповідників, заказників. Згідно з затвердженою КМУ в 
серпні 2014 року «Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року», у 2021 році вони 
повинні покривати 15% площі України [2]. 

Наразі цей показник становить близько 6%. І, на жаль, немає жодних підстав вважати, що відповідні 
показники будуть досягнуті, зважаючи на політику Державного агентства лісових ресурсів та органів місцевої 
влади, які не квапляться створювати відповідні природоохоронні території [2]. 

Тому, якщо ми хочемо зберегти ліси, то потрібно вимагати створення «об’єктів природно-заповідного 
фонду», простіше кажучи заповідників, заказників, національних парків.  

Природно-заповідний фонд — це власність держави, установи природно-заповідного фонду — це 
державні установи. Це надійний захист цінних шматків природи для майбутніх поколінь. 

 
1. В Україні посилять покарання за контрабанду лісу: всі подробиці  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/v-ukraini-posilyat-pokarannya-za-kontrabandu-lisu.htm  
2. Все про вирубку лісів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://texty.org.ua/d/deforestation-longread/. 
3. Екологічне лихо: Винищення лісів в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

https://ecology.unian.ua/1272491-ekologichne-liho-vinischennya-lisiv-v-ukrajini.html . 
4. Збиток від незаконної вирубки лісів в Україні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.rbc.ua/ukr/news/ushcherb-nezakonnoy-vyrubki-lesov-ukraine-1492005039.html  
5. Україна може залишитися без лісу [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/ukraina-mozhe-zalishitisya-bez-lisu-yak-budut-virishuvati-
problemu.htm  

6. Незаконна вирубка лісів [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://pmg.ua/life/45924-nezakonna-
vyrubka-lisiv-na-zakarpatti-skilky-prokuratura-vidkryla-kryminalnykh-sprav  

7. Статистика вирубки лісів [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://market.korupciya.com/2017/04/18/virubka-lisiv-v-ukrayini-stala-vidoma-zhahliva-statistika/ 

 
 

Рудиченко І. 
студ. групи МЕ-35 

Науковий керівник – к.е.н., доц. каф.  М.В. Руда  
 

ПРОБЛЕМИ ДЕОФШОРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Сьогодні глобальний процес офшоризації економіки поглинув майже всі країни. За даними ОЕСР, що-
року світ через офшори втрачає приблизно 20 трлн доларів США, що в середньому дорівнює 10% економіки 
країн [1]. 

Cлід зазначити, що для світового бізнесу такий метод ухилення від сплати податків як виведення 
грошових коштів в офшори набув великого значення. Передумовою виникнення офшорів є закріплені в 
законодавстві певних країн норми, які повністю або частково звільняють від оподаткування доходи компаній, 
отримані поза межами кордонів країни реєстрації. Визначення, чи є компанія офшорною, базується на 
відсутності у неї господарської діяльності в межах її країни реєстрації. 

Насправді, офшори вже набули такої популярності, що з’явилися навіть певні їх види. Найпопуляр-
нішими вважаються класичні офшори, які характерні для Панами, островів Джерсі, Белізу та ін. Компанії, 
зареєстровані в такому офшорі, використовуються для захисту активів та зменшення податкового тягаря для 
бізнесу. Компанії з класичних офшорів не мають права провадити будь-яку діяльність у країні їх реєстрації. 
Характерною рисою класичних офшорів є те, що зареєстровані в такому офшорі компанії сплачують лише 
фіксований податковий збір. Ці компанії звільнені від податкової звітності [1]. 

Наступними за популярністю можна виділити офшори з низьким рівнем оподаткування, які 
використовуються у Новій Зеландії, Гонконзі, Великобританії та на Кіпрі. Компанії, які надають перевагу таким 
офшорами, сплачують податки за спрощеною системою оподаткування та повинні вести податкову звітність. 
Останнім видом офшорів вважаються офшори з рівнем оподаткування вище ніж середній. Вони характерні для 
Данії, Швейцарії, Естонії та Мальти. Компанії, зареєстровані в таких офшорних зонах, зобов’язані сплачувати 
всі податки та подавати податкову звітність, завірену аудитором. 

Останніми роками світова спільнота дуже стурбована діяльністю офшорних компаній. Кожного року 
розробляються нові підходи для боротьби з офшорами. Тому справедливо зазначити, що світ розпочав 
глобальний процес деофшоризації світової економіки. 

Справедливо, що світова спільнота запроваджує різні системні заходи для протидії розмиванню 
податкової бази транснаціональними компаніями. Проте причини відтоку капіталу з країн ЄС і США дещо 
відрізняються від причин такого відтоку з країн, що розвиваються.  
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Однією з основних вітчизняниих тенденцій є приховування власності з подальшим завезенням коштів з 
офшорів у вигляді інвестицій. Однак значна частина коштів (як добросовісного, так і недобросовісного 
походження), виведених з України, не повертається. Все це вказує на те, що в Україні недосконалою є система 
захисту бізнесу, інвестицій та створення сприятливого середовища для розвитку економіки. 

За даними «Українського агентства фінансового розвитку», приблизно 90% українського капіталу у різні 
роки виведено на Кіпр. Експерти пояснюють привабливість цього офшору тим, що між Україною і Кіпром 
підписаний договір про уникнення подвійного оподаткування. Експерти зазначають, що до сьогодні Кіпр 
офіційно залишається одним з найбільших інвесторів в економіку України. Адже значну частину коштів, які 
надходять з Кіпру, варто розглядати як прямі інвестиції українського походження. За різними даними, протягом 
останніх 15 років з України виведено приблизно 170 мільярдів американських доларів. Цікаво, що на Кiпрi 
компанії українського походження та українські багатії зберігають понад 30 мільярдів доларів США, 
зароблених в Україні [2]. 

Україна сьогодні намагається виконувати приписи міжнародних організацій та запроваджує в межах 
своєї юрисдикції жорсткі умови в галузі оподаткування як для українського, так і для іноземного бізнесу. У 
столиці проходять конференції за участі представників державних органів України, провідних фахівців 
міжнародних компаній з Кіпру, Нідерландів, ОАЕ та інших, на яких останні консультують щодо питань 
міжнародного оподаткування, пошуку кращих юрисдикцій, відкриття закордонних офісів та залучення 
фінансування. 

Загалом боротьба з офшорами значно активізувалася після фінансової кризи 2008 року. Було розроблено 
ряд ініціатив: і окремими державами, і міжнародними співтовариствами. Основний акцент робився на боротьбу 
з ухиленням від сплати податків, обмін податковою і фінансовою інформацією, прозорість, розкриття 
бенефіціарів. Якщо говорити про Україну, то заходами щодо деофшоризації сьогодні є [3]: 

− Діє обмеження на операції з офшорами (пп.140.5.4 ПКУ, згідно якого фінансовий результат звітного 
періоду збільшується на 30% вартості придбаних у таких нерезидентів товарів, робіт, послуг); іншими словами 
на витрати відноситься тільки 70% вартості. 

− Працює пп.140.2 ПКУ (правило «тонкої капіталізації»). Зараз це правило передбачає, що платник, у 
якого сума боргових зобов’язань перед пов’язаними особами-нерезидентами перевищує суму власного капіталу 
більш ніж в 3,5 випадку (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю – 
більш ніж в 10 разів), збільшує фінансовий результат до оподаткування на перевищення нарахованих у 
бухгалтерському обліку відсотків над 50 відсотками показника суми фінансового результату до оподаткування, 
фінансових витрат і амортизаційних відрахувань. 

− Діє Положення про порядок здійснення банками аналізу і перевірки документів (інформації) про 
фінансові операції та їх учасників, затверджене 15.08.2016 р Постановою правління НБУ №369.Згідно цього 
документа учасник фінансової операції має реєстрацію в державі, віднесеній Кабінетом Міністрів України до 
переліку офшорних зон / низькоподаткових юрисдикцій проходить додаткову перевірку банку. 

− Банк може перевіряти документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарів власників, зміст 
діяльності сторін операції, джерела походження коштів та інше. 

− Внесення до єдиного державного реєстру інформації про кінцевого вигодонабувача юридичних осіб 
та кінцевих вигодонабувачів його засновника (Закон України від 10.2014 №1701-VII). 

Курс на деофшоризацію декларують сьогодні Президент України та уряд нашої держави. Мета, яку 
планується досягти – покращення інвестиційного клімату та протидія ухиленню від сплати податків. Для 
досягнення цієї місії заплановано: 

– підготовка законопроектів про деофшоризацію української економіки; 
– приєднання України до багатосторонньої угоди про обмін фінансовою та податковою інформацією; 
– поступовий перегляд двосторонніх угод України про уникнення подвійного оподаткування; 
– удосконалення законодавства в сфері трансфертного ціноутворення. 
Вже сьогодні можна спостерігати, що бізнес починає усвідомлювати неминучість змін і те, що всілякі 

напівлегальні схеми податкових оптимізацій незабаром зникнуть. Існує великий попит на ліквідацію ризиків, 
пов’язаних з непрозорими фінансово-господарськими структурами. Думаю, що своєчасно проведені 
коригування податкового планування допоможуть багатьом підприємцям зберегти конкурентні переваги на 
ринку в умовах жорсткого державного регулювання та податкового тиску. 

 
1. Глобальна деофшоризація та її вплив на ЗЕД. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: http://yur-

gazeta.com/publications/practice/inshe/globalna-deofshorizaciya-ta-yiyi-vpliv-na-zed.html.  
2. Деофшоризація – українська проекція. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: http://yur-

gazeta.com/publications/practice/inshe/deofshorizaciya--ukrayinska-proekciya.html  
3. Tax Regulation / The Ukrainian Journal of Business Law [Електр.ресурс]. – Режим доступу: 
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Стрімка інтеграція та уніфікація світових процесів зумовила трансформацію бізнес-діяльності та зміну 

напрямку цільової орієнтації агентів економічних процесів у бік соціалізації, що визначило появу нового 
інституту в сфері економіки – соціальне підприємництво (СП). Передумовою виникнення соціального підпри-
ємництва є несправедливість у всіх сферах життя, яка виникає у соціумі. Навіть, за відсутності теоретичних і 
методичних напрацювань у галузі соціального підприємництва його прояви давно присутні в історії людства та 
отримали міжнародне визнання як інституту більш високого, аніж звичайне законне ведення бізнесу чи 
філантропія корпорацій. 

Термін «соціальне підприємництво» все частіше фігурує як одна з основних форм забезпечення 
економічної стабільності та суспільної рівноваги. Соціальне підприємництво – бізнес-діяльність спрямована на 
збільшення соціального капіталу, вирішення або пом’якшення проблем соціуму на умовах самоокупності, 
інноваційності та стійкості. 

Вивчаючи термінологічну базу, слід зазначити, що вперше термін «соціальне підприємництво» (social 
entrepreneurship), використав лауреат Нобелівської премії 2006 р. Мохаммед Юнус, його соціальний бізнес 
Grameen Bank  ввійшов до хрестоматійних прикладів соціального підприємництва поряд з американським 
містом Індіанаполіс та його мером, Гарвардським професором Стефаном Голдсмітом, який дозволив приватним 
фірмам конкурувати з державним сектором і замінити багато міських сервісів, що функціонують за кошти 
громадян [1]. 

Існує три варіанти соціального підприємництва: 
1. Певну частку від прибутку (зазвичай 20% і більше) підприємство виділяє на соціальні потреби, при 

цьому соціальна цінність вимірюється тією сумою коштів, яка була перерахована. 
2. Підприємство надає робочі місця людям, які цього потребують (особи з ментальною інвалідністю, 

переселенці, люди, що опинилися в тяжких життєвих ситуаціях та інші категорії), соціальна цінність 
вимірюється кількістю людей, що отримали роботу. 

3. Об’єднує два попередні, тобто, частка прибутку виділяється для соціальних потреб і паралельно 
підприємство надає робочі місця соціально незахищеним категоріям. Соціальна цінність вимірюється як сума 
першого і другого варіантів. 

Такий вид підприємницької діяльності намагається усунути ті проблеми і задовольнити ті потреби, які не 
може задовольнити держаний сектор, а приватний – ігнорує, і має певні особливості: 

1) пріоритетність соціальної мети. СП в першу чергу прагне досягти соціальної мети, однак при цьому 
досягнення бізнес-мети має забезпечувати ресурси для досягнення соціальної мети; 

2) реінвестування прибутку у розвиток соціального підприємства (в т.ч. і на реалізацію соціальної мети);  
3) прозорість діяльності та періодична публічна звітність. СП періодично і публічно висвітлює 

результати своєї діяльності та надає періодичну звітність [2]. 
Отже, в умовах євроінтеграції України розвиток таких підприємств є важливим напрямком соціально-

економічних перетворень, однак існує ряд проблем, які стоять на шляху створення і розвитку СП в Україні. 
Серед них: недосконалість законодавчої бази; відсутність фінансових ресурсів; недостатня проінформованість 
та нестача навчальних програм для підприємців. Проблемою для СП є те, що соціальні підприємці не мають 
змоги конкурувати за фінансові ресурси з іншими підприємствами. У соціальних підприємств, що створюються 
для вирішення соціальної проблеми, як правило, стартової інвестиції немає.  

Здебільшого СП в Україні здійснюють благодійні та неприбуткові організації, не маючи на те законних 
підстав. Безпосередньо визначення «соціальне підприємництво» законодавчо не регламентовано, нормативно-
правової бази немає, що створює суттєві бар’єри для його розвитку. Тренерів з соціального підприємництва в 
Україні замало, а інформаційних ресурсів, які висвітлюють це питання, - небагато. Подальший розвиток та 
ефективне функціонування СП вимагає негайного вирішення повного спектру зазначених проблем. 

 
1. Бондар Ю. Власними силами: найкращі проекти соціального бізнесу в Україні / Ю. Бондар // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zeitgeist.platfor.ma.  
2. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін / А.А. Свинчук, А.О. Корнецький, М.А. Гон-
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ  
У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 

 
У сучасних умовах існування  автомобільний транспорт відіграє провідну роль, оскільки відрізняється 

високою маневреністю і достатньою швидкістю доставки вантажів. 
Для здійснення міжнародних транспортних перевезень всі автомобільні транспортні засоби повинні мати 

відповідні дозволи компетентних органів на їхнє використання, які видаються вповноваженими органами 
країни. Оформляються у вигляді книжки з відривними аркушами (МДП), які відриваються при проходженні 
вантажем чергової митниці.  

Carnet TIR (книжка МДП) – це митний вантажосупровідний документ, який дає право перевозити вантажі че-
рез кордон держав в опломбованих митницею кузовах автомобілів чи контейнерах за спрощених митних процедур [3] . 

Видачею книжок МДП в Україні займається Асоціація Міжнародних Автомобільних перевізників України, 
яка заснована 1991 року і відповідає за представлення інтересів українських автомобільних перевізників у 
Міжнародному Союзі Автомобільного Транспорту (МСАТ) та в системі МДП. 

Також при перевезенні товарів автомобільним транспортом є обов’язковою наявність CMR. Міжнародна 
товарно-транспортна накладна (CMR) КДПВ закріплює форму міжнародної товарно-транспортної накладної 
(CMR), яка підтверджує факт приймання-передачі вантажу та наявність договірних відносин між перевізником і 
вантажовідправником (вантажоодержувачем), а також умови перевезення вантажу на основі положень Конвенції [4]. 

На даний час проблема удосконалення державного регулювання у сфері міжнародних автомобільних 
перевезень є дуже актуальною. 

Усі держави світу зацікавлені в ефективному регулюванні не тільки внутрішніх автомобільних перевезень, а й 
міжнародних. 

Існує низка проблем, які гальмують розвиток міжнародних автомобільних перевезень у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності України. Це недосконале митне законодавство України, незадовільний стан 
дорожнього комплексу, технічний стан автомобілів, несвоєчасні розрахунки з перевізниками, великі черги на 
кордоні, високі витрати [2] . 

Проблеми міжнародного транспорту вирішуються в різних міжнародних транспортних організаціях. 
Найбільше значення для розвитку міжнародних автоперевезень має робота Комітету з внутрішнього транспорту 
Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй, Європейської Конференції міністрів 
транспорту, Міжнародного Союзу автомобільного транспорту [1] . 

Шляхами вирішення вище перелічених проблем є насамперед : покращення дорожнього комплексу, що 
призведе до нешвидкого зносу технічного стану автомобілів; вдосконалення системи управління та контролю 
міжнародними перевезеннями; забезпечення якісних умов виходу на ринок – все це сприятиме ефективному 
розвитку здійснення міжнародних автомобільних перевезень в Україні. 

 
1. Бідняк М.Н., Івасишина Н.В. Ефективність і подальший розвиток міжнародних автомобільних 
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2. Науменко А.П. Ровиток міжнародних автомобільних перевезень в рамках транспортних коридорів 

Європи та України / А.П. Науменко, Д.О. Макаревич [Електронний ресурс ] - Режим доступу: 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ТУРЕЧЧИНИ 
 

На сьогодні Туреччина є одним з основних стратегічних партнерів України, оскільки перебуває на 6 
місці серед країн-торгових партнерів нашої держави за обсягами торгівлі. При цьому сальдо торговельного 
балансу у відносинах із Туреччиною є позитивним. Втім, таких результатів було досягнуто всього впродовж 
кількох останніх років. Протягом періоду незалежності нашої держави пріоритет щодо взаємовідносин падав то 
на Західні країни, то на Схід, в той час як Південь, тобто Туреччина, залишалась здебільшого поза увагою 
ділових кіл України. Таким чином, станом на сьогодні Турецька Республіка залишається не до кінця розвіданим 
ринком і перспективи щодо подальшого розвитку взаємовідносин між нашими країнами є величезними. В той 
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же час, для удосконалення цієї співпраці важливим є розуміння історичного процесу формування економічної 
системи Туреччини. Дослідження цієї інформації дозволить виявити особливості співпраці з турецькими 
партнерами, а також отримати потенційний досвід реформування власної економіки. 

Формування постімперської турецької економічної системи тісно пов’язане з ім’ям Мустафи Кемаля 
Ататюрка – першого президента республіки. Він здійснив ряд реформ, які і становлять фундамент державності 
Туреччини, зокрема і в сфері економіки. Станом на початок його правління найбільшу частку національного 
доходу становило сільське господарство, більшість залізниць перебували в руках іноземців. Такою ж була 
ситуація у банківській справі, страхових компаніях, муніципальних підприємствах, в гірничодобувних 
підприємствах. Навіть Центральний Банк був контрольованим британським та французьким капіталом.  

У 1924 за підтримки Кемаля і низки депутатів Меджлісу був заснований Діловий банк, який вже в перші 
роки діяльності став власником 40 % акцій компанії «Тюрк тельсіз телефон Таш», побудував найбільший тоді в 
Анкарі готель «Анкара-палас», купив і реорганізував фабрику вовняних тканин. 

Найважливіше значення мав Закон про заохочення промисловості, який набув чинності з 1 лип-
ня  1927 року. Відтепер промисловець, що мав намір будувати підприємство, міг отримати безоплатно земельну 
ділянку до 10 га., звільнявся від податків на криті приміщення, на земельну ділянку, на прибуток тощо. На 
матеріали, імпортовані для будівництва та виробничої діяльності підприємства, не накладалися митні збори та 
податки. У перший рік виробничої діяльності кожного підприємства на вартість продукції, що випускається їм 
продукції встановлювалася премія в 10 % вартості. 

Для підтримки курсу турецької ліри і торгівлі валютою в березні 1930 р. був заснований тимчасовий консорціум, 
до якого увійшли всі найбільші національні та іноземні банки, що діяли в Стамбулі, а також міністерство фінансів Ту-
реччини. Через шість місяців після створення консорціуму було надано право емісії. Подальшим кроком стало 
заснування в липні 1930 року Центрального банку, який розпочав свою діяльність у жовтні наступного року. З 
початком діяльності нового банку консорціум був ліквідований, а право емісії перейшло до Центрального банку. Таким 
чином, Оттоманський банк перестав грати домінуючу роль в турецькій фінансовій системі. 

Таким чином, іноземний вплив на турецьку економіку був нівельований. До того ж, почався курс на 
індустріалізацію. При цьому основними торговими партнерами вважалися країни заходу. Молода республіка обрала 
прозахідний курс. У 1947 році Туреччина взяла участь у плані Маршалла, отримавши допомого зі США. 1952 стала 
членом НАТО. 1959 року країна подала заявку на асоційоване членство у Європейському економічному 
співтоваристві, асоціацію зі яким було підписано вже у 1963. Згодом, було встановлено графік скасування тарифів і 
квот на торгівлю між Туреччиною та ЄЕС. 1987 року Туреччина подала заявку на офіційне членство в 
Європейському економічному співтоваристві, втім рішення з цього питання було негативним. У 90-х роках XX ст. 
уряд Турецької Республіки активно долучається до підписання договорів з ЄС та встановлення з ними економічних 
зв'язків. У 2005 році офіційно розпочались переговори про вступ Туреччини до ЄС, державі були надано вимоги 
щодо реформ із 35 пунктів. Станом на зараз, умови і досі залишаються невиконаними. 

На даний момент, основними торговими партнерами Туреччини є так звані країни заходу – Німеччина, 
Франція, Італія, США, Франція. При цьому зберігається торгівля і з Російською Федерацією, оскільки Туреччина не 
підтримала санкції проти цієї держави. У той самий час, розвивається і співробітництво з нашою державою, про що 
свідчить зростання торгівельного обороту, а також гуманітарні проекти, що їх здійснює Туреччина в Україні. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ  

В КОНТЕКСТІ ВРАХУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПРАЦІ 
 

Якщо говорити про людей з обмеженими можливостями, то варто зазначити, що серед них помітно 
зростає кількість тих, які активно залучаються до суспільно-економічного життя. У даному випадку мова йде 
про розвинені країни. У більш відсталих країнах ситуація є значно гіршою. 

Сьогодні соціологи говорять про феномен «фіолетової білки». Так НР-менеджери називають працівників, 
які відрізняються своїм нестандартним мисленням [1]. Багато менеджерів вважає, що саме люди з обмеженими 
можливостями є відданими своїй справі, що дає змогу досягти вагомих результатів. Думка цих менеджерів є 
підтвердженою і наукою. 

Так, навіть мільярдери та гіганти міжнародного бізнесу, такі як Карлос Слім та Річард Бренсон 
вважають, що необхідно залучати до роботи людей з обмеженими можливостями не лише через соціальну 
відповідальність, але й через великий потенціал таких працівників [1]. 
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Активно розвивається зараз і сприяє подоланню безробіття серед людей з обмеженими можливостями 
розвиток соціального підприємництва, який являє собою бізнес, метою якого є вирішення соціальних проблем 
[2]. Проте варто зазначити що практикується соціальне підприємництво далеко не у всіх країнах. 

Про соціальне підприємництво в Україні заговорили ще на початку 2000-х років [3]. Проте, навіть 
представники бізнесу погано розуміють механізм його дії, оскільки не розгледіли у ньому потенціал для себе [3]. В 
Україні право на працю осіб з обмеженими можливостями відстоює Конституція. Також Україна утвердила низку 
міжнародних актів, які протидіють дискримінації осіб-працівників з обмеженими можливостями, але чи сприяють ці 
нормативно-правові акти подоланню дослідженої проблеми? Наприклад, в країні є приблизно 2,6 млн. людей з 
обмеженими можливостями. За даними американського звіту про права людини, із них працевлаштовані лише 13% 
осіб [4]. Експерти наголошують, що українці не готові сприймати людей із особливими потребами. Вони кожного 
дня стикаються з перешкодами, що стосуються як пошуків роботи, так і пересування по місту[5]. 

Що стосується інших країн, то, наприклад, у Китаї, який показує найвищі показники залучення осіб з 
обмеженими можливостями до 2020 року в кожному окрузі має з’явитися принаймні одна установа, що 
пропонує працевлаштування для людей із психічними розладами і важким ступенем інвалідності [6]. 

Корейська компанія «Kyobo Life Insurance» прийняла на роботу людей з обмеженими можливостями у 
телефонному центрі [6]. Пізніше найкращим було запропоновано роботу у відділі ІТ [6]. Таких працівників 
забезпечили житлом неподалік від офісу та транспортом [6]. 

Так, соціальне підприємництво в Україні, на відміну від інших розвинених країн, перебуває на стадії 
розвитку. Недовіра населення, відсутність відповідних ресурсів, “радянський відбиток” у свідомості та складні 
умови ведення чесного бізнесу перешкоджають підприємствам у запровадженні стратегій соціально 
відповідального бізнесу [7]. 

Таким чином, варто підсумувати, що люди з обмеженими можливостями мають величезний потенціал, 
проте, існують країни, в яких вони цей потенціал можуть застосовувати повною мірою і країни, де з цим є певні 
труднощі. Україна належить до числа останніх, тому сьогодні реформи у цій сфері є нагальними. 
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ФАНДРАЙЗИНГ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЙОГО ПРИНЦИПИ 
 

Впродовж останніх років українське суспільство стало більш відкритим для активного розвитку 
міжнародних зв’язків, долучення нових ідей та застосування управлінського досвіду інших країн. Це дозволяє 
залучати нові інструменти при управлінні соціальними проектами в діяльності, в тому числі, некомерційних 
організацій. Відтак, на особливу зацікавленість заслуговує застосування фандрайзингу, який вже не один 
десяток років успішно реалізовується в економічно розвинутих країнах світу. 

Узагальнення літературних джерел, а також результати власних досліджень дозволяють запропонувати 
комплексне трактування фандрайзингу як діяльності, спрямованої на пошук, залучення та цільове використання 
фінансових, трудових, інформаційних, матеріальних та інших ресурсів для реалізації фандрайзингових програм 
і проектів некомерційного характеру на засадах взаємодії донорів та фандрайзерів.  

Відомо, що при здійсненні управлінської діяльності важливе місце посідають принципи як основні її 
положення. Аналізування принципів фандрайзингу, запропонованих вченими, науковцями, практиками дало 
змогу систематизувати їх, що представлено на рис. 
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Основні принципи фандрайзингу 

* Принципи, запропоновані автором 
 
Розглянемо детальніше кожен із вищенаведених принципів [1-3]: 
1. Згідно з принципом поєднання стратегії та тактики фандрайзинг передбачає роботу не лише на 

конкретний проект, але і на перспективу. 
2. Принцип взаємовигідності означає, що поняття фандрайзингу не слід розглядати як чисте споживання, 

оскільки у будь-якому випадку донор також повинен бути зацікавлений у результатах проекту.  
3. Збалансованість тактичних завдань та стратегічних цілей передбачає всебічну обміркованість та водночас 

масштабність тих цілей і завдань, для реалізації яких некомерційні організації звертаються по фінансову допомогу. 
4. Комплексний характер передбачає залучення декількох донорів для реалізації різних аспектів однієї мети.  
5. Під прозорістю слід розуміти відкритість інформації про розподіл та виростання пожертв, зрозумілість в 

обліку доходів і витрат. 
6. Очевидно, що некомерційність є визначальною засадою, на якій базується фандрайзинг, адже основною 

умовою залучення та акумулювання коштів є неприбуткова діяльність. 
Опрацювання літературних джерел за даною проблемою дозволили розвинути вищенаведені принципи такими: 
1. Зрозумілість. Фандрайзинг можна вважати ефективним у випадку, коли донор чітко усвідомлює, для 

чого саме він вкладає кошти та яку вигоду від цього отримає. У протилежному випадку можна очікувати такого 
варіанту розвитку подій, коли рівень зацікавленості донора у проекті не буде максимальним. 

2. Індивідуальність. Узагальнення теорії і практики дає змогу зробити висновок про те, що не існує 
універсальних технологій застосування фандрайзингу, які б були дієвими для усіх без винятку проектів й 
гарантували б однозначний успіх. Їхнє формування і використання слід розглядати на рівні кожного окремого 
проекту  й враховувати при цьому низку чинників, основними із яких є масштабність та етап життєвого циклу. 

3. Економічність. Цей принцип передбачає те, що формування і використання технологій фандрайзингу 
повинно здійснюватися з економічно обґрунтованими вкладеннями. Тим самим, повинні оптимізуватись такі 
витрати з очікуваними ефектами від використання фандрайзингових технологій. Деякими з передумов 
дотримання цього принципу є чітка структуризація усіх необхідних робіт з формування і використання таких 
технологій, усунення дублюючої інформації тощо. 

4. Цілеспрямованість. Формування і використання технологій фандрайзингу повинно здійснюватися не 
заради роботи як такої, а для досягнення чітко визначених для цього цілей. Саме ідентифікування встановлених 
цілей дає змогу чітко структурувати увесь необхідний спектр подальших робіт, а також однозначно визначити 
зміст та характер необхідного для цього ресурсного забезпечення. 

Таким чином, нами уточнено змістове наповнення поняття «фандрайзинг», наведено принципи 
фандрайзингу, виокремлені вітчизняними авторами, а також доповнено перелік цих принципів, що надає змогу 
обґрунтовано їх застосовувати під час реалізації фандрайзингових проектів. 
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2. Чернявська О.В. Фандрайзинг: [навч. посібн.] / О.В. Чернявська, А.М. Соколова. – 2-е вид., з доопрац. 

та допов. – К.: Алерта, 2015. – 272 с.  
3. Шнирков О.І. Фандрайзинг: основні особливості та форми: [метод. посібн.] / О.І. Шнирков, І.О. Мін-

газутдінов. – 1-ше вид. – К.: Ін-т міжнар. відн. КНУ ім. Т. Шевченка, 2000. – 50 с. 
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КРИПТОВАЛЮТА: РЕТРОСПЕКТИВА ТА ПЕРСПЕКТИВА ЇЇ РОЗВИТКУ 

 
В останні роки стало популярним поняття «криптовалюта», більш того, володіти цією валютою є 

престижно та багато хто вважає перспективно. Насправді криптовалюта як фінансовий інструмент виступає 
альтернативою сучасним грошам. 

Криптовалюта – від англійського «cryptocurrency», тобто віртуальна валюта, захищена криптографією. 
Передусім, криптовалюта – це швидка і система платежів та грошових переказів, сформована на новітніх 
технологіях та непідконтрольна жодному уряду [1]. 
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Криптографія почала використовуватися ще з 1990 р., однак більш зрозумілим це поняття стало у 2009 р. 
із введенням цифрової системи Bitcoin, створеної міфологічним японцем Сатоші Накамото або ж навіть групою 
людей. Bitcoin історично є першою з криптовалют та основою для створення всіх наступних існуючих систем. 
Станом на 23.09.2018 р., кількість криптовалют становить 1988, і їх кількість щоразу зростає [2]. 

Криптовалюта призначена для купівлі товарів чи послуг, збереження коштів або як спосіб інвестування. 
Переваги використання криптовалюти: анонімність користування; рівні умови використання; відсутність 
контролю з боку банків, уряду, наглядових органів; незалежність від економіки держав; захищеність даних 
від зовнішніх загроз; прямі транзакції (відсутність посередників). 

Водночас, криптовалюта має низку недоліків, серед яких: відсутність гарантій; небезпека втрати ключа 
до криптавалюти;  нестабільність її курсу. Курс криптавалюти може змінюватись кілька разів на день та 
залежить від довіри людей.  

Для прикладу, коли у липні 2017 р. хакери майже зламали одну з бірж криптовалюти - довіра людей 
послабилась, відтак курс Bitcoin впав з 2,6 тис. дол. за одиницю до 1,9 тис. дол.  

Представимо у вигляді рис. динаміку курсу криптовалюти Bitcoin до курсу USD за період 2013-2018 рр. 
 

 
 

Динаміка курсу Bitcoin по відношенню до USD за період 2013-2018 рр. 
 
Зазначимо, що впродовж 2013-2016 рр. курс Bitcoin та капіталізація валюти на ринку були порівняно 

невисокими, що можемо пов’язати з відсутністю інформації про неї для широкого загалу.  У 2017 р. Bitcoin 
набув більшого розголосу  та став інструментом з найбільшою дохідністю. Всього за 5 місяців 2017 р. вартість 
Bitcoin зросла з 755 до 2847 доларів. 

Огляд літературних джерел дозволив виявити певні розбіжності в думках провідних експертів світу щодо 
перспектив криптовалюти. На думку одних, віртуальна валюта – це валюта майбутнього. Наприклад, 
Швейцарія вибудовує правову основу прагнучи стати найбільш дружньою до криптовалюти нацією, в той час 
як Китай і Південна Корея вважає за краще заборони використання. 

Роберт Шиллер, лауреат Нобелівської премії з економіки 2013 р., вважає, що криптовалюта – кращий 
приклад спекулятивної бульбашки. Вона може продовжити надуватися ще тривалий час, але обов'язково лусне, 
це лише питання часу. 

Отже, для того щоб віртуальна валюта розглядалась в якості альтернативи долару та євро, а не лише як 
тимчасовий спосіб інвестування, необхідно значно знизити діапазон коливання курсу валюти. Країни, які 
позитивно ставляться та легалізують віртуальні гроші, в майбутньому матимуть більшу владу та вигідне 
становище на ринку світової економіки. Головне, щоб в процесі такої легалізації криптовалюти, вона не 
втратила свої головні цінності – відсутність контролю, незалежність та прозорість. 

 
1. Використання криптовалют в сучасних економічних системах України:перспективи та ризики / С.В. Ва-

сильчак, М.В. Куницька-Іляш, М.П. Дубина// Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького,- 2017, т 19, № 76.  
2. All Cryptocurrencies | CoinMarketCap./ Режим доступу - coinmarketcap.com (en).  
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СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ - ІМПОРТУ ТА ПМП У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

Щороку через Львівську митницю проходять тисячі операцій з товарами, грошовий еквівалент яких 
складає мільярди гривень, поряд з ними стаються і порушення митних правил, вартість яких сягає мільйонів.  

Розглянемо детальніше статистичні дані. Станом на 01.09.2016 р.  підрозділами Львівської митниці 
здійснено митне оформлення імпортованих товарів на суму близько 33 млрд. грн. та експортованих на суму 
близько 17,6 млрд. грн. Найбільша частка імпорту припадає на Польщу (39,7%), Німеччину (19,4%), Чехію 
(4,0%). Найбільша частка експорту припадає на аналогічні країни, тобто Польща має 30,5% експорту, 
Німеччина – 15,0%, Чехія – 3,8%. [4] 
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Протягом цього ж періоду було виявлено 3793 порушення митних правил, що становить 72,66 млн. грн.; 
розглянуто 2378 справ та накладено штрафів на суму майже у 34 млн. грн., однак стягнуто лише 5 млн.; також 
виявлено 106 діянь, що містили ознаки злочину. До суду було передано 1062 справи, вартість яких складала 
понад 65 млн. грн., проведено конфіскацію на суму близько 16 млн. грн. Окрім цього, органам ДВС за 
рішенням суду були передані конфісковані предмети сумою 25,7 млн. грн. Найбільшу частку у вилучених 
товарах складають промислові (39,5%) та продовольчі (30,2%) товари, а також тютюнові вироби (19,3), 
транспортні засоби (5,1%), зброя (5%), дорогоцінне каміння й метали (0,9%). [1] 

Впродовж аналогічного періоду у 2017 році було здійснено імпортних операцій на суму понад 47,4 млрд. та 
експортних на суму близько 23,4 млрд. грн., що перевищує минулорічні показники на 43,6% та 33% відповідно. 
Основними країнами-партнерами і надалі є Польща, Німеччина та Чехія, однак імпорт змінився на -3,9%, +1,1% та 
+0,1% ; в свою чергу експорт зазнав таких змін: Польща +0,8%, Німеччина -0,5%, Чехія +3,9%. [5] 

Однак, збільшилися обсяги не тільки експорту та імпорту, а й порушень митних правил. Зокрема, виявлено 
4496 правопорушень на суму 89,39 млн., що на 23% перевищує минулорічний показник. Збільшилася і кількість 
діянь, що містять ознаки злочину до 210, а сума накладених штрафів зросла на 13,8% і склала 38,6 млн. грн. Суд 
розглянув 1098 справ, вартість яких збільшилася на 51,7% і становила понад 100 млн. грн. Щодо конфіскату, 
переданого органам ДВС, його вартість зменшилася на 30,7% до 17,8 млн. грн. Структура порушень теж зазнала 
змін, в першу чергу, валюта зайняла 1% правопорушень,а культурні цінності – 0,2%, окрім того, частка промислових 
товарів становила 45,4% (+5,9% в порівнянні з минулим роком), продовольчих – 15,8% (-14,4%), тютюнових  
виробів – 21% (+1,7%), дорогоцінного каміння і металів – 1,1% (+0,2%). [2] 

Позитивна тенденція до зростання прослідковується і у 2018 р. На 01.09.2018  року обсяг імпорту склав  
57,2 млрд. грн., що у свою чергу на 20,7% більше ніж у 2017; експорт також зріс до 29,0 млрд. грн., тобто збільшився 
на 5,6%. Окрім цього, з’являється новий учасник зовнішньоекономічних відносин із великою часткою імпорту – 
Італія (3,8%); обсяги польського та німецького імпорту змінилися на –0,6% та +0,8% відповідно. [6] 

2018 рік не є винятком щодо стабільного збільшення правопорушень, вартість товарів, які стали 
об’єктами ПМП, зросла до 145,05 млн. грн., що на 62,3% вище аналогічного показника у 2017 році. Неухильно 
зростає сума накладених штрафів, у зазначеному вище  періоді 2018 року така сума становила понад 55,7 млн. 
грн. (зросла на 44,3%). Однак, кількість діянь, які містять ознаки злочину зменшилася до 143 (-67), судових 
справ до 804 (-294), проте вартість склала понад 111 млн. грн., що на 11 млн. більше ніж у попередньому році. 
Органам ДВС передано конфіскату сумою понад 20,9 млн. (+17,4%). Щодо товарного складу порушень, то 
промислові товари і далі найчастіше є предметом порушень – 45,4% (+9,2), продовольчі товари мають 15%  
(-0,8%), тютюнові вироби – 16,5% (-4,%%), зброя – 4,8% (-1,9%), транспортні засоби – 6% (-2,8%), валюта – 
2,1% (+1,1%), дорогоцінні метали та каміння – 1% (-0,1%). [3] 

Отже, величина експорту-імпорту невпинно зростає, змінюються країни-партнери та їх частки в обсязі 
ЗЕО, що тягне за собою і збільшення кількості ПМП, до того ж підвищується сума окремого правопорушення, 
про що свідчить зменшення судових справ, але збільшення їх вартості.  
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ФІНАНСОВІ СІМ’Ї ТА ЇХ ВПЛИВ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ 
 

Всім відома публічна п’ятірка фінансових сімей, які контролюють або безпосередньо, або опосередко-
вано фінансові, а відтак і владні, потоки цілого світу. Це: 

− Ротшильди — $2,5 трлн., вони дають в борг державам і контролюють доллар; 
− Моргани — $1,5 трлн., контролюють 20% ВВП США; 
− Рокфеллери — $1 трлн., активи — 40 мегакомпаній; 
− Оппенгеймери — $200 млрд., діамантовий бізнес; 
− Волтони— $100 млрд., власники супермаркетів Wal-Mart [1]. 
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Ро́тшильди (нім. Rothschild) — міжнародна династія підприємців, фінансово-промислова група. Засновником 
династії є Маєр Амшель Ротшильд, що заснував банк в Франкфурд-на-Майні. Бізнес продовжили п'ять його синів, а 
потім — онуки. 

Члени клану Ротшильдів досі грають важливу роль в європейському бізнесі. Ротшильдам дотично належать 
Goldman Sachs, Barclays PLC, Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, UBS AG, Credit Suisse, Shell і British Petroleum. Їх 
теж "демонополізував" їх англійський уряд, але контроль за світовими фінансовими центрами вони не втратили [2]. 

За деякими джерелами, Ротшильди вже давно і активно впливають на українську політику. Ходять чутки, що 
саме через конфлікт з ними в 2008-му Тимошенко втратила перспективи в українській політиці. 

Звичайно, тут доречно додати і те, що, вибираючи, кому доручити управління своїм бізнесом, Порошенко в 
минулому році зробив досить довгостроковий стратегічний вибір - попросив про цю послугу сім'ю Ротшильдів. 
Згода на цю трансакцію він завбачливо дав напередодні виборів Президента України. 

А нова хвиля інтересу до планів Ротшильдів в Україні почалася з повідомлення агентства «Bloomberg» про те, 
що більшу частину суверенного боргу України скупив американський інвестиційний фонд «Franklin Templton» в 
інтересах сім'ї Ротшильдів. Багато хто відразу заявили, що це дійсно сенсаційна новина, адже, як уже зазначалося, ця 
знаменита в фінансовому світі сім'я «нажила містичної слави людей, які ніколи не програють». 

Обсяг боргових зобов'язань, які потрапили в руки Ротшильдів, за різними оцінками, становить від 6-ти до 20 
млрд доларів. З'явилися також чутки, що Ротшильди пішли на такий крок на прохання уряду США. Мовляв, це було 
зроблено для того, щоб борги України не скуповувало оточення Путіна для подальшого тиску на нову владу. 

Згодом представник Ротшильдів підтвердив, що ця група має інтерес в Україні не тільки з цінних паперів. За 
його словами, сім'я вже досить давно контролює в країні ряд компаній в банківській, страховій та фармацевтичної 
сферах. І, як запевняє ряд експертів, має намір взяти участь у великій приватизації, яка незабаром стартує в Україні. А 
ще начебто їх дуже цікавить сільське господарство країни, куди вони готові вкладати значні кошти [3]. 

Але Бернард Барух (Bernard Baruch —американський фінансист, біржовий спекулянт, політичний і державний 
діяч радник президента США Вудро Вільсона і Франкліна Д. Рузвельта) був і залишається чимось особливим в цих 
процесах, стан якого до кінця життя перевалив за трильйон доларів, хоча в списках найбагатших людей він ніколи не 
фігурував. 

Спробуйте знайти відомості про «Стандарт Чартер Банк», заснованому аж в 1613 році. Якісь схожі відділення в 
Гонконзі і подекуди ще світяться, але самого банку немає в жодному списку, однак він контролює всі розрахунки в 
світі. І всім цим диригують сімейства Барух, Лоеб, Шифф і Кунів, які поріднилися між собою.Існує такий термін «топ-
лістед-банк» - 100 найголовніших, а далі - за списком. Спробуйте знайти там «Стандарт Чартер Банк». Так, не випад-
ково 11 вересня літак спочатку врізався в ту вежу, де знаходиться штаб-квартира «Стандарт Чартер Банку», точніше 
його «інтернешнл діпатмент». «Стандарт Чартер Банк» - це банк банків світового керівництва. Не випадково перший лі-
так спікірував саме туди. Це був удар в тім'я світового керівництва. Якби люди не знали цього, то обрали б інший 
об'єкт. Це був невипадковий удар. Цього банку немає в жодному списку світових банків, проте він контролює всі 
розрахунки в світі. Відстежує і контролює всі світові фінансові розрахунки зі швидкістю 20 мільярдів долларів 
щохвилинно [4]. 

Стендарт Чартеред банк належить родині Барух, одних із засновників ФРС США. Бернард Барух, який 
курирував проект зі створення атомної бомби США, планував створення «Міжнародного уряду» ще в 1949 році. При 
цьому співвласник ФРС був радником семи американських президентів - від Вудро Вільсона до Ліндона Джонса. 
Користуючись авторитетом більшої частини президентів США, найімовірніше, брав участь в організації ліквідації 
непокірного Джона Кеннеді, який підписав указ про позбавлення ФРС монополії на доларову емісію [5]. 

 
1. Доктор Немо. Барух — трильйонер, про якого «забули» всі ЗМІ. 2018. [Електронний ресурс] – Режим 
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Режим доступу: http://firtka.if.ua/blog/view/rotsildi-pidtverdili-svoi-finansovi-interesi-v-ukraini73798. 
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ІНДЕКС ШАСТЯ ЯК ОДИН З ІНДИКАТОРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ 

 
З філософської точки зору, щастя - психоемоційний стан цілковитого задоволення життям, відчуття 

глибокого вдоволення та безмежної радості. З економічної точки зору рівень щастя вимірюється шляхом 
порівняння рівня життя в різних країнах з використанням значення ВВП на душу населення або ІРЛП (індекс 
розвитку людського потенціалу) 
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Міжнародний індекс щастя – це індекс, що відображає добробут людей та стан навколишнього 
середовища в різних країнах світу. Він був запропонований лондонським аналітичним центром New Economics 
Foundation (NEF) в липні 2006 року. Його суть  -  відображення «реального» добробуту націй. 

Індекс щастя визначається за трьома головними напрямами - добробут населення, тривалість життя та 
екологічна ситуація у країні. Комплексно він демонструє соціально-економічний розвиток держави, який 
включає соціальні, екологічні, економічні та політичні фактори. Формуючи базу для визначення індексу щастя 
аналітики віддають перевагу визначенню таких показників як: здоров’я; розвиток особистості шляхом освіти; 
вільний час і дозвілля; економічне становище особистості; довкілля; соціальне оточення; забезпечення безпеки і 
правосуддя; участь у суспільному житті. 

При підрахунку індексу використовують статистику з соціальних сфер. Наприклад, кількість розлучень, 
народжуваність, тривалість життя. Не обходять стороною і економічні показники: рівень зарплат, державна 
підтримка, купівельна спроможність, рівень міграції, які впливають на те, наскільки комфортно людям жити в 
своїй країні. Завдання індексу – показати, наскільки ефективно держави використовують економічне зростання, 
щоб забезпечити щасливе життя своїм громадянам [1]. 

Міжнародний індекс щастя ґрунтується на загальних утилітарних принципах, а саме на тому факті, що 
більшість людей хочуть прожити довге і повноцінне життя, а країни прагнуть зробити все можливе для досягнення 
максимального добробуту своїх громадян, розумно використовуючи наявні ресурси, не завдаючи шкоди довкіллю.  

Україна у 2018 році обійняла 138-ме місце зі 156-ти за Міжнародним індексом щастя. Цього року на 
першому місці у рейтингу Фінляндія, другому – Норвегія, третьому – Данія. Далі до топ-10 увійшли Ісландія, 
Швейцарія, Нідерланди, Канада, Нова Зеландія, Швеція та Австралія. Тенденція «щастя» в Україні, на жаль, є 
негативною. у 2013 році Україна займала 87 місце, у 2014 р. -  111, у 2015 р. - 123, у 2016 р. – 132 [2].  

З огляду на це, індекс України в цьому рейтингу склав 4,103 бала, і вона зайняла місце між Суданом 
(4,139) і Того (3,999). Тим часом як, скажімо, сусідня Молдова, друга найбідніша в Європі країна, набрала  
5,64 бала, посівши 67-е місце, Грузія (4,340) – 128-е місце, а Росія і Казахстан зайняли, відповідно 59-у і 60-у 
позицію у рейтингу (індекси 5,810 і 5,790). Із післярадянських держав найвище місце – 44-е – посів із  
6,096 балами бідний і авторитарний Узбекистан [4]. 

Аналізуючи індекс щастя за складовими його показниками, слід відзначити, що після стрімкого спаду, у 2014-
2015 роках, економіка України показує кволі симптоми відновлення. Проте за 2018 рік купівельна спроможність 
населення України знизилася на 30%, у той же час, середня зарплата в Україні за цей час зросла на 24% [3]. 

Ще один важливий показник якості життя - це безпека його жителів. У список найбільш кримінальних міст 
потрапили три українських мільйонника - Київ (130-е місце), Харків (139-е) і Львів (207-е). Всього в рейтингу міст за 
2018 рік у сервісу Numbeo знаходиться 327 міст [3]. 

Рівень корупції в Україні – найвищий в Європі. У світовому рейтингу сприйняття корупції (СРІ) у 2016 році 
Україна посіла 131 місце зі 176 країн, в яких проводилося опитування. Дослідження назвало найбільшими 
викликами слабкість установ, що покликані забезпечити верховенство права та неупередженість під час розподілу 
державних коштів, надмірну зарегульованість економіки та зосередження влади в руках олігархічних кланів [5] . 

Через окупації Росією Криму та бойових дій на Донбасі мільйони українців втратили свободу в пересу-
ванні і виборі місця проживання. Непрозора судова система негативно позначилася на недоторканності особи. 
Проте у 2017 році дещо поліпшилась така складова Індексу щастя як "соціальна підтримка". В Україні доволі 
високий показник благодійності, активно діють та поширюються волонтерські рухи    

 Аналізуючи становище української економіки сьогодні, порівняно з країнами Європи чи Америки, 
можна ствердити, що 138-ме місце в рейтингу щастя цілком виправдане, оскільки  невідповідність заробітної 
плати і купівельної спроможності українців, корумпованість, злочинність, незадовільний рівень інфраструк-
тури,  забруднення навколишнього середовища, порушення суверенітету України, - це вже власне межа, нижче 
якої, хіба, перебувають найбідніші країни Африки чи Авганістану. 

Індекс щастя певною мірою показує наскільки втілені національні інтереси особистості окремо та країни загалом 
на сучасному етапі міжнародного розвитку у  програму цілей державного управління економікою. Суспільство повинно 
бути впевнене у тому, що жити в нашій країні - означає повністю відповідати стандартам, запропонованим у цілому 
світі.  Тому, держава повинна дбати про свій народ, забезпечувати такий рівень життя та перспективи його зростання, 
які б влаштовували кожну людину незалежно від віку, статі, чи соціального походження.  

Індекс щастя підтверджує той факт, що "не в грошах щастя" (точніше не тільки в них). Це своєрідний баланс між 
добробутом, у загальноприйнятому розумінні цього поняття, та соціальним капіталом, який відображає рівень довіри  
суспільства до уряду, особливості відносин між державними та недержавними  секторами, ступінь рівності між 
людьми. Тому, щоб створити умови для відчуття щастя, людині потрібно як мінімум: гармонійний соціальний і 
економічний розвиток; відповідне медичне обслуговування; роботу, яка приноситиме і задоволення, і необхідний дохід; 
плекання в собі почуття відповідальності як  за близьких, так і за середовище в якому проживає; дбайливе ставлення до 
екології. Якщо описати всі складові індексу щастя простими словами, то щастя – це можливість займатися улюбленою 
справою, отримувати за це гідну плату, почуватися корисним і бути впевненим в завтрашньому дні. 

 
1. Якість життя як основний показник соціально-економічного розвитку територіальної громади- 

[Електронний ресурс] – Режим доступу:  file:///C:/Users/olja/Downloads/vamcudu_2009_1_17.pdf.  
2. Що таке індекс щастя і який він в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://uk.etcetera.media/reyting-shho-take-indeks-shhastya-i-yakiy-vin-v-ukrayini.html. 
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ВПЛИВ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО КРЕДИТУВАННЯ  
НА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В КНР 

 
На початку червня 2014 року Державна Рада Китаю опублікувала “Проект плану створення системи 

соціального кредиту довіри” [1]. Згідно з цим документом, з 2020 року в Китаї офіційно запроваджується 
система розрахунку індивідуального рейтингу кожного громадянина країни задля оцінки рівня їхньої 
лояльності до влади і держави. Наразі нововведення вже проходить тестування у східній частині Ханчжоу, 
столиці провінції Чжецян З 2017 року система почала діяти в окремих містах, наприклад в Жунчені, а вже з 1 
травня 2018 року вступили в силу обмеження для громадян і підприємств з низьким ступенем надійності [2]. 
Для координації виконання поставлених завдань була створена спеціальна комісія при Політбюро ЦК КПК.  

Згідно з загальним документом, система соціального кредиту буде зосереджена на чотирьох областях: 
– чесність у державних справах,  
– комерційна цілісність, 
– суспільна цілісність, 
– судова достовірність.  
На перший погляд, у нововведенні немає нічого особливого, оскільки такі дані для просування своєї реклами 

вже давно збирають Google, Facebook, Instagram тощо. Однак відтепер держава оцінюватиме усі дії людей, 
розраховуватиме конкретний “рейтинг громадянина”, і на його основі вирішить, чи варто довіряти конкретній особі. 
Усі рейтинги будуть у відкритому доступі й порівнюватимуться між собою. Соціальні бали впливатимуть на шанси 
людини оформити іпотеку, влаштуватися на роботу, відправити дітей до школи і навіть сходити на побачення та 
створити сім’ю, адже профілі громадян з вищим рейтингом стануть помітніші у додатку для знайомств Baihe.  

Для юридичних осіб правила гри сформульовані більш чітко У 2015 році вісім компаній отримали ліцензію на 
запуск пробних систем, серед яких Alibaba Group і Tencent. Компанії перевіряються на відповідність їх діяльності 
екологічним, юридичним нормам, інспектуються умови і безпека праці, фінансова звітність, і якщо ніяких претензій 
немає - компанії присвоюється високий рейтинг і вона користується пільговим режимом оподаткування, хорошими 
умовами кредитування, для неї спрощуються адміністративні процедури за принципом «прийняття неповного 
комплекту».  

Це означає, що якщо при зверненні в будь-яку інстанцію компанія представила неповний комплект 
документів, її звернення все одно приймається в роботу, а відсутні документи просто можна донести потім або навіть 
надіслати відсканований екземпляр. 

Для компаній з низьким рейтингом все навпаки: дорогі кредити, підвищені ставки податків, заборона на 
емісію цінних паперів, заборона на інвестування в компанії, акції яких продаються на біржі, а також необхідність 
отримувати державний дозвіл на інвестування навіть в ті галузі, доступ до яких в принципі ніяк не обмежується. 

В програмі Держради зазначено, що всі дані будуть збирати вісім приватних компаній. Потім інформація буде 
надходити у Всекитайську об'єднану платформу кредитної інформації, яка вже функціонує. Вона обробляє масив 
даних і формує рейтинги, які можна буде побачити в Національній інформаційній системі публічної кредитної 
інформації для компаній. Дані ж про фізичних осіб можна переглянути на інформаційному порталі Credit China. 
Поки це на добровільних засадах, але з 2020 року це буде обов’язковим для всіх фізичних та юридичних осіб. 

Наслідком запровадження системи кредиту довіри може стати повна зміна соціальних координат. Мета 
комуністичного уряду Китаю абсолютно тоталітарна – досягти повної лояльності та покори громадян, але не 
силовими засобами примусу і страху, а у вигляді гри. Це підкорення і керування масами під прикриттям системи 
нарахування винагород. Алгоритм схожий на комп’ютерну гру, де з кожним новим рівнем можна отримати більше 
можливостей і привілеїв. Тому система Sesame Credit – це гейміфікована версія комуністичних методів шпигунства, 
доповнена технологією Big Date [3]. 

 
1. 国务院关于印发社会信用体系建设 规划纲要（2014—2020年).  
2. China to bar people with bad 'social credit' from planes, trains. 
3. Китайська система соціального рейтингу або цифрова дикатура  ХХІ століття [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : https://matrix-info.com/2017/11/29/kytajska-systema-sotsialnogo-rejtyngu-abo-tsyfrova-
dyktatura-hhi-stolittya/.(листопад  2017). 
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ПОТРЕБА ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
 
Сьогодні як в Україні зокрема, так і у світі загалом гостро постала проблема небезпеки «мирного атому». 

У той час як європейські країни вже давно почали виводити з експлуатації ядерні електростанції, Україна ще 
тільки починає робити несміливі кроки у напрямку переходу на альтернативні джерела енергії.  

Минуло 32 роки з того рокового дня,  коли Україну і світ «збудила» жахлива катастрофа 26 квітня 1986 року 
на Чорнобильській атомній електростанції, яка «охрестила» процвітаюче місто Зоною відчуження [1].  

Зараз в Україні діє 5 атомних електростанцій, зокрема мова йде про Запорізьку АЕС, Південноукраїнську 
АЕС, Рівненську АЕС, Чорнобильську АЕС, Хмельницьку АЕС.  З боку держави постійний контроль за станом 
безпеки атомних електростанцій України здійснюють Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
України та Державна служба України з надзвичайних ситуацій [2]. 

До 2030 року планують спорудити ще 11 блоків атомних електростанцій. 
У той час  наші сусіди, на приклад, литовці, які з 2010 року закривають свою Іґналінську АЕС і посту-

пово, за 25 років  матимуть екологічно чистий шматок землі [3].  
Окрім цього, у 2015 році Тайвань та  Каліфорнія прийняли рішення відмовитися від ядерної енергії. А у 

2016 році до них приєднався В'єтнам [4].  
І навіть такі "ядерні" країни, як Китай, Бразилія, Німеччина, Великобританія, Індія, Японія, Мексика, Нідер-

ланди, Іспанія  зараз виробляють більше електроенергії з відновлювальних джерел, ніж на атомних станціях [5]. 
На даний момент в Україні вже успішно функціонує перша сонячна  електростанція потужністю 1 МВт на 

території Чорнобильської АЕС, яка розташовується на площі завбільшки з два футбольних поля. Ця сонячна 
електростанція зможе задовольнити потреби селища середнього розміру, або близько 2000 квартир. Очікується, що 
інвестиції в цей проект, а саме мільйон євро, які компанія витратила на установку 3800 фотоелектричних панелей, 
розміщених на площі 1,6 гектара, окупляться протягом семи років.  

Згодом у Чорнобилі на території спеціального промислового використання планують  збудувати ще дві 
сонячні та одну вітрову електростанції [6].  

Більше того, прес-секретар Державного агентства з управління зоною відчуження Олена Ковальчук пові-
домляє, що Київ отримав близько 60 пропозицій від іноземних компаній, в тому числі американських, китайських, 
датських і французьких, які обговорюють можливість участі в майбутніх сонячних розробках в цьому районі [7]. 

Можна виокремити 2 основні проблеми, які існують в Україні як наслідок нераціонального виробництва 
енергетики. 

По-перше, це могильників радіоактивних відходів в Україні, яких налічується чимало. Вже зараз Україна 
у співпраці з НАТО розглядають можливість  їх ліквідації. Відтак ще у лютому 2016 року було розпочато 
роботи з реалізації проекту щодо перенесення сховища радіоактивних відходів , що носить назву «Вакуленчук», 
що було утворено ще при виконанні програми колишнього СРСР у Житомирській області. Вартість проекту 
становила близько 950 тис. Євро.  Провідною країна в проекті  виступила Федеративна Республіка Німеччина, а 
з боку України за імплементацію та управління проектом відповідало Державне агентство України з управління 
зоною відчуження. Зазначу й той факт, що цей проект завершився не лише вилученням небезпечних відходів, а 
й повною рекультивацією  ділянки, на якій був розміщений могильник, включно з поновленням шару родючого 
ґрунту та озелененням територій [8]. 

По-друге, окрім Зони відчуження на Київщині, найбільш проблемними вважаються північні частини 
Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Саме в їх бік в 1986 році вітер відніс з Чорнобиля отруйні 
цезій і стронцій. Підтверженням цього є хоча б той факт, що у серпні цього року неподалік від Хмельницького 
було знайдено транспортний контейнер з радіоактивною речовиною. 

Виходячи з усього вищесказаного можна виокремити 5 беззаперечних фактів про недоцільність розвитку 
атомної енергетики в Україні: 

1. Атомна енергетика відходить в минуле. 
 Частка атомних станцій у світі стрімко скорочується, а частка відновлюваних джерел енергії стабільно 

зростає. Тому Україні потрібно орієнтуватись на світовий досвід. 
2. Високий рівень фізичного зносу. 
Більшість потужностей з виробництва електроенергії Україна успадкувала від СРСР. Проектні терміни 

роботи 12 з 15 атомних блоків спливають до 2020 року. У довгостроковій перспективі атомна енергетика все більш 
невигідна Україні, оскільки старі реактори не можуть суттєво збільшити виробництво енергії, і покладатися на них – 
великий ризик. А введення в роботу нових реакторів є малоймовірним через їх високу вартість. 

3. Схильність до частих поломок. 
Старі атомні енергоблоки, як і будь-яка техніка, схильні до поломок. В Україні кожного року один-два 

старих енергоблоки потрібно зупиняти на 6-12 місяців для проведення переоцінки безпеки та модернізацій, як у 
2013-2016 було з Южноукраїнською АЕС 1,2 та Запорізькою АЕС 1,2. 

4. Небезпечність такого роду електроенергії.  
Так, на приклад, трапилось у 2016 році з Францією, коли було виявлено небезпечні аномалії у елементах 

парогенераторів АЕС. Тоді протягом кількох місяців було зупинено для перевірки близько 20 енергоблоків. 
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Незаплановані відключення трапляються і в Україні: зокрема, на блоці Хмельницький-1 у липні 2016 року чи на 
Запорізькому-2 у жовтні 2016 року. Тоді були знайдені протікання у критичному обладнанні, і Хмельницький-1 
стояв два місяці для з’ясування  причин та проведення ремонту. Зазначу, що обидва ці блоки вже працюють  
поза межею проектного терміну. 

5. Відсутність в Україні  технологій та грошей на будівництво ядерних реакторів.  
Якщо технології можна залучити з-закордону, то про фінансування такого роду будівництва навіть мови 

йти не може. Жодна з міжнародних фінансових інституцій, до яких ми звикли звертатися за грошима, на атомні 
реактори коштів не дасть, оскільки вони не володіють таким правом [9]. 

Технічні труднощі, висока вартість, неможливість зробити проекти окупними без державних субсидій, 
несприйняття з боку населення – все це робить АЕС безперспективним та програшним варіантом вкладення 
коштів. 

Таким чином, Україні для успішного, та головне – безпечного, розвитку енергетики в довгостроковій 
перспективі потрібно: 

− переорієнтуватись на використання альтернативних джерел енергії, зокрема побудові сонячних, 
вітрових та гідроелектростанцій; 

− розпочати виведення з експлуатації атомних блоків діючих електростанцій; 
− в подальшій перспективі, зайнятись відновленням землі на території колишніх АЕС; 
− заручитись підтримкою світової спільноти, залучити іноземних інвесторів до будівництва безпечних 

електростанцій; 
− зважаючи на високий потенціал українських дослідників, заохочувати розвиток нових видів 

нетрадиційних джерел електроенергії. 
Ще давньокитайський філософ Конфуцій наголошував, що єдина справжня помилка — це  не виправляти 

своїх минулих помилок.  Тож і ми маємо винести урок з тих трагічних подій, що сколихнули світ того тихого 
весняного дня і зробити все аби така історія більше ніколи не повторилась знову. Не виникає сумнівів, що 
будівництво альтернативних електростанцій в Україні надасть країні джерело дешевої електроенергії, 
можливість продажу надлишку закордон, залучення інвестицій в країну та перетворить Україну в екологічно 
чисту європейську країну. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

 
Податок на додану вартість має дуже важливе та принципове значення для суб’єктів господарювання, 

адже здійснює значний вплив на фінансовий стан та фінансові результати суб’єктів господарювання, що 
пов’язано із оплатою податку під час придбання матеріальних цінностей, сплати за виконання робіт та 
отриманих послуг; надходженням цього податку на рахунки суб’єктів підприємств, що здійснюють реалізацію 
товарів, робіт, послуг. 

Дослідженню проблем та пошуку напрямів удосконалення обліку розрахунків з податком на додану 
вартість присвячено багато праць науковців, серед яких Очеретько Л.М., Ходикіна А.А., Царук Н.Г., Помулєва 
В.М., Малишкін О.І. тощо. Однак, питання удосконалення обліку розрахунків з бюджетом за податком на 
додану вартість залишається актуальним і вимагає подальшого дослідження.  

Чималим недоліком податкового та бухгалтерського обліку ПДВ є те, що законодавчими документами з 
обліку податку на додану вартість не визначено і не передбачено певного порядку звірки і перевірки 
підсумкових даних підприємства щодо податкового кредиту та податкового зобов’язання за звітний період із 
даними ДФС. Проведення звірки чи перевірки облікових даних перед складання податкової декларації з ПДВ 
слугує нездійсненню й попередженню помилок під час складання декларації. Отже, доцільно внести порядок 
звірки і перевірки податкового та бухгалтерського обліку ПДВ в законодавчих документах, це своєю чергою 
слугуватиме вірному відображенню сум ПДВ, які сплачуються до бюджету та запобіганню штрафних санкцій. 

На практиці у підприємств при обчисленні сум ПДВ дуже часто виникають помилки саме при 
використанні правила «першої події», що передбачено ПКУ, згідно якого податковий кредит може виникати 
виключно за умови наявності документа – податкової накладної, яку виписує постачальник або іншого 
підтверджуючого документа. Проте, якщо постачальник не надає податкову накладну покупцю, тоді покупець 
втрачає право на податковий кредит в звітному періоді (у разі, якщо не надасть заяву податковому органу). 
Таким чином, у покупця виникають деякі труднощі щодо обліку податкового кредиту. 

Також недоліком облікового відображення податку на додану вартість є те, що в бухгалтерському обліку 
доходи і витрати відображаються на основі принципу нарахування за відвантажену продукцію, виконання робіт 
та надання послуг, а в податковій звітності діє правило «першої події». У такий спосіб, на відміну від 
податкової звітності, в бухгалтерському обліку отримані аванси не визнаються доходом, а відображаються у 
складі зобов'язань. 

Тому, для ведення обліку ПДВ раціональніше застосовувати пинцип нарахування, який полягає в тому, 
що моментом визнання податкового кредиту та податкових зобов’язань є дата фактичної реалізації ТМЦ. При 
цьому потрібно внести відповідні зміни до ПКУ для скасування застосування в обліку методу «першої події» 
при нарахуванні ПДВ.  

Такий підхід для вітчизняних підприємств забезпечить: 
 – уніфікацію податкового та бухгалтерського обліку щодо ПДВ; 
– спрощення та оптимізацію роботи працівників бухгалтерії з питань обліку ПДВ;  
– уніфікацію первинних документів бухгалтерського й податкового обліку;  
– спрощення форми та порядку складання податкової декларації з ПДВ; 
 – достовірне відображення інформації про розрахунки підприємств із бюджетом за ПДВ на рахунках 

бухгалтерського обліку [1]. 
Застосування принципу нарахування при визнанні податкових зобовязань та податкового кредиту дасть змогу 

виключити масові записи із субрахунків 643 «Податкові зобов’язання» та 644 «Податковий кредит», які пов’язані з 
обліком кожної здійсненої часткової передоплати протягом звітного місяця, і обмежиться використанням 641 
субрахунку. Спрощення такого обліку не вимагає ведення жодних додаткових облікових регістрів.  

Таким чином вважаємо, що запропоновані зміни щодо удосконалення обліку розрахунків з податку на 
додану вартість суттєво спростять ведення обліку щодо цього податку, дадуть змогу достовірно та своєчасно 
відображувати його на бухгалтерських рахунках у фінансовому та у податковому обліку, а, отже, і правомірно 
та своєчасно сплачувати цей податок до бюджету. 

 
1. Шот А. Проблеми та напрями вдосконалення обліку розрахунків за податком на додану вартість /  

А. Шот, Ю. Платонова // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету ім. Лесі 
Українки. – 2018. – № 2 (14) : Бухгалтерський облік, аналіз, статистика та математичні методи й інформаційні 
технології в економіці. – С. 151-158. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 
Сучасне економічне становище України віддзеркалює в собі дуже складні світові глобалізаційні процеси. 

Визначення тенденцій розвитку аудиту в Україні сьогодні є актуальним питанням. Це пов’язано з тим, що 
соціально-економічна ситуація в країні не стоїть на місці, а постійно змінюється, тим самим викликаючи зміни 
в аудиторській діяльності. Зараз багатьма українськими компаніями вводиться практика складання фінансової 
звітності, що відповідає не лише національному законодавству, але і міжнародним стандартам. У зв'язку з цим 
важливість, значущість аудиту складно переоцінити; відповідальність, покладена на аудиторські організації, що 
трансформують звітність і підтверджують таку трансформацію, зростає багаторазово. 

Юридично аудиторську справу в нашій країні було розпочато у 1993 р. з прийняттям Закону України 
«Про аудиторську діяльність» [1]. Відтоді почали активно створюватися аудиторські фірми та практикувати 
незалежні сертифіковані аудитори – суб’єкти малого бізнесу.   

В аудиторській діяльності України з 1993 року на сьогоднішній день відбулося багато змін: було 
прийнято велику кількість нормативних актів, положень, рішень, а також відбувся перехід від національних 
нормативів аудиту до міжнародних стандартів, що є безумовно позитивним кроком не лише в розвитку 
аудиторської діяльності, а й України в цілому. 

Теоретичні дослідження з аудиту здійснено такими науковцями України, як Білуха М.Т., Боднар М.І., 
Герасимович А.М., Голов С.Ф, Дікань Л.В., Костюченко В.М., Пантелеєв В.П., Петрик О.А., Полєтаєва О.С., 
Редько О.Ю., Скаско О.I., Шульга Н.П., які зробили суттєвий внесок у сферу розвитку традиційної вітчизняної 
науки, що стосується внутрішнього та зовнішнього аудиту та його адаптації до умов і особливостей 
аудиторської діяльності. 

Опрацювання наукових джерел в галузі аудиту та аналіз актуальних питань понятійного апарату, 
показує, що майже відсутня цілісна науково- обґрунтована класифікація складових аудиторської діяльності, 
недостатньо досліджені потенційні можливості окремих видів аудиторських робіт та послуг. Зокрема потребує 
подальшої розробки механізм оптимального співввідношення систем та методів регулювання аудиторської 
діяльності. Є багато невирішених проблем в галузі забезпечення якості аудиторського обслуговування, таких як 
гарантії незалежності аудитора, організація зовнішнього контролю якості, місце професійних громадських 
організацій в цій системі тощо. Також, однією з проблем, пов’язаних з аудиторською діяльністю в Україні, є те, 
що деякі положення Міжнародних стандартів аудиту базуються на західній системі бухгалтерських принципів, 
які в окремих випадках суперечать українським принципам обліку. Було б справедливо, якби українські 
стандарти аудиту базувались на чинному законодавстві [2]. 

Отже, виокремивши основні проблеми аудиту, потрібно визначити деякі шляхи їх подолання, а також 
перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні. 

Доцільним було б запропонувати такі перспективні напрями розвитку аудиторської діяльності в Україні:  
1. Поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій України з міжнародними (зокрема, 

європейськими) професійними організаціями бухгалтерів і аудиторів.  
2. Розробка типових методик аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств в розрізі галузей 

їх діяльності, використовуючи узагальнений практичний досвід роботи міжнародних і вітчизняних 
аудиторських фірм.  

3. Напрацювання механізму практичного застосування МСА в Україні, створення до них коментарів у 
повному обсязі.  

4. Розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги на основі вивчення міжнародного 
досвіду з цього питання [3]. 

Таким чином, розглянувши сучасні проблеми аудиторської діяльності можна зробити висновок про те, 
що вдосконалення аудиту в Україні - це складний та багатогранний процес, який потребує: вдосконалення 
системи економічного контролю у країні в цілому, підвищення кваліфікаційних вимог до аудиторів, 
поліпшення нормативного та методичного забезпечення здійснення аудиторської діяльності. 

 
1. Закон України «Про аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22.04.1993 (в редакції з - 06.01.2018). 
2. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»  № 2258-VIII  від 21. 

12.2017р.  
3. Овчарик Р.Ю. Облік і аудит : навч. посіб. / Р.Ю. Овчарик– К.: Видавництво Ліра-К, 2013. – 616 с.  
4. Скаско О.І. Організаційні перспективи зовнішнього аудиту в Україні/ Економіка і управління: 

проблеми науки та практики : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 12–
13 грудня 2013 р. –Дніпропетровськ. – 2013. – С.253–255.  

5. Скаско О.І. Формування функціональної моделі організації системи зовнішнього аудиту в 
Україні/О.І.Скаско//Науковий журнал «Економіка і фінанси». – 2013. – №12. – С.103–108. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 
У наші дні бухгалтерський облік є малоефективним без комп’ютерної обробки даних. Зараз на ринку існує 

безліч бухгалтерських програм, що задовольняють найрізноманітніші вимоги до них. Особливу увагу слід приділити 
правильному вибору програми для свого підприємства. Актуальність даної теми полягає в тому, що завдяки 
високому рівню комп’ютерної грамотності фахівців у галузі економіки та бухгалтерського обліку є можливість 
створення програмних додатків високої якості з потрібним набором функцій. 

Перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності відкриває для підприємств 
України нові можливості для узгодженості та ефективного функціонування інформаційної системи. Зі вступом 
України до Світової організації торгівлі та прийняттям рішення щодо вступу до складу країн Європейського 
Співтовариства набуває актуальності проблема гармонізації системи бухгалтерського обліку України, відповідно до 
вимог цих організацій [2]. 

Одним із найважливіших процесів сучасності є інтеграція світової економіки. Цей факт робить автоматизацію 
бухгалтерського обліку вимогою часу й запорукою успішного переходу на Міжнародні стандарти фінансової 
звітності. Без цього неможливий перехід на міжнародний ринок і залучення іноземних інвестицій. У разі якщо 
підприємство виходить на зовнішній ринок, необхідне досягнення відповідності організації бізнесу міжнародним 
стандартам. Цю проблему легко вирішують автоматизовані системи, які дозволяють за одноразового внесення 
первинних даних розрахувати в короткі терміни безліч показників і подати їх у різних формах звітності. 

Автоматизація окремих комплексів задач бухгалтерського обліку сприяє зменшенню трудомісткості обліку, 
але не дозволяє повною мірою зробити його оперативним. Найповніше ці питання вирішуються в умовах 
автоматизації всього комплексу облікових робіт. Особлива увага приділяється розробці пакетів прикладних програм, 
що реалізують автоматизоване вирішення всіх типових завдань бухгалтерського обліку.   

Однією з основних проблем використання автоматизованих систем бухгалтерського обліку на підприємствах 
є часта зміна нормативних актів, що встановлюють правила обліку, звітності та оподаткування. Для вирішення цієї 
проблеми слід зупиняти свій вибір на інформаційних системах, що володіють більшою гнучкістю і здатні 
відображати зміни зовнішніх умов. Важливими проблемами є: нестача кваліфікованих кадрів, перенесення даних у 
нову систему з мінімізацією витрат на введення цієї інформації. Слід також відзначити необхідність наявності на 
підприємстві працівника, відповідального за підтримку і подальший розвиток автоматизованої системи 
бухгалтерського обліку [1]. 

Одним із напрямків удосконалення комп’ютеризації системи опрацювання бухгалтерської інформації є 
уніфікація її ного забезпечення. Ця проблема властива для всього світового матеріального виробництва і, тим більше, 
для кожної окремо взятої країни. Програмні продукти, представлені в даний час на ринку, різні за обсягом функцій, 
принципами побудови, технології ведення обліку, цінами тощо [3]. 

Таким чином, перспективи впровадження автоматизованих інформаційних систем бухгалтерського обліку 
невід’ємно пов’язані з переходом на міжнародні стандарти, що є на сьогодні економічною необхідністю. Прозорість і 
якість фінансової звітності є необхідною умовою розвитку окремих підприємств і економіки в цілому. Тому можна 
стверджувати, що перспективи автоматизації ведення бухгалтерського обліку однозначні — вони є необхідною 
умовою розвитку. Впровадження автоматизованої системи бухгалтерського обліку допоможе забезпечити 
ефективність обліку і подальший розвиток підприємства. Однак не слід забувати про те, що автоматизація є 
складним і трудомістким процесом і для її успішної реалізації необхідно заздалегідь продумати вирішення хоча б 
основних проблем, що пов’язані з нею. 

 
1. Смуглякова В. С. Проблеми та перспективи автоматизації бухгалтерського обліку / В. С. Смуглякова // 
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УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Оборотні активи належать до основних ресурсів, що забезпечують безперервне функціонування 

підприємства. Під оборотними активами розуміють гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а 
також інші активи, призначені для реалізації чи використання протягом операційного циклу чи протягом 
дванадцяти місяців з дати балансу [1]. 

Дуже важливим є визначення оптимального обсягу та структури оборотних активів, що забезпечить 
максимальну прибутковість, платоспроможність, ліквідність підприємства. Адже їх нестача призводить до 
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неможливості підприємством виконувати свої зобов’язання в повному обсязі, втрати ліквідності, вимушених 
простоїв у роботі, недоотримання прибутку. В свою чергу, надлишок оборотних активів може призвести до 
порушення розрахункової дисципліни і виникнення невиправданої дебіторської заборгованості, неефективного 
використання наявних грошових коштів, виникнення надлишків запасів, що зумовлює неефективну діяльність 
підприємства та зниження прибутку. 

Таким чином, ефективність діяльності підприємства, можливість його подальшого конкурентоспро-
можного розвитку, забезпечення стійкого фінансового становища безпосередньо залежить від вибору політики 
управління оборотними активами.  

Для забезпечення ефективнішого управління оборотними активами доцільно виділити такі три напрями 
управління: 

− управління дебіторською заборгованістю;  
− управління запасами;  
− управління грошовими коштами.  
Як відомо, зростання дебіторської заборгованості спричиняє зростання показників ліквідності, а також 

дозволяє підвищити товарообіг підприємства, а, відповідно, і валовий дохід та прибуток (при інших незмінних 
умовах). Однак таку тенденцію як позитивний процес можна розглядати лише до певної межі. У випадку, якщо 
показник поточної ліквідності підприємства перевищив 2,5, це свідчить про неефективне управління 
дебіторською заборгованістю [2, с. 266]. Адже дебіторська заборгованість, по суті, вилучає з господарського 
обороту обігові кошти, що спричиняє непрямі втрати доходів, окрім того кошти у дебіторській заборгованості 
можуть знецінюватись через інфляцію. Враховуючи таку залежність, на підприємстві слід підтримувати 
оптимальну величину дебіторської заборгованості, яка дозволить збалансувати рентабельність та ризик втрати 
платоспроможності. Для зниження величини дебіторської заборгованості необхідно розширювати коло 
покупців та замовників, щоб зменшити ризик несплати заборгованості великим дебітором; контролювати 
співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованостей; надавати знижки покупцям і замовникам при 
авансовій оплаті; попередньо оцінювати платоспроможність та ділову репутацію дебіторів тощо. Оптимальна 
кредитна політика полягає в розширенні комерційного кредиту доти, поки додатковий прибуток від зростання 
обсягів продажів не буде дорівнювати прибутку, що необхідний для покриття витрат за додатковою 
дебіторською заборгованістю, необхідною для досягнення такого обсягу продажів [3, с. 275]. 

Ефективне управління запасами передбачає доведення загальної величини фінансових витрат на 
формування та зберігання запасів до мінімуму за умови безперебійної роботи підприємства. Тому важливо 
забезпечити управління запасами на такому рівні, щоб досягти мінімізації зазначених витрат, скоротити 
надлишкові запаси матеріальних цінностей, що фактично являють собою спосіб замороження обігових коштів 
підприємства і, водночас, забезпечити той рівень обслуговування та задоволення попиту клієнтів, до якого 
прагне підприємство [4]. 

Головним завданням управління грошовими коштами є розрахунок мінімально необхідної суми 
грошових активів на основі планування вхідного грошового потоку за поточними господарськими операціями 
та обсягу витрачання грошових коштів по них в майбутньому. Ефективне управління грошовими коштами 
полягає у визначенні оптимального для підприємства залишку грошових коштів, що дозволяє з одного боку, 
підтримувати платоспроможність, а з іншого – отримувати прибуток від інвестування тимчасово вільних 
грошових коштів [5, с. 291-293]. 

Отже, вибір політики управління оборотними активами підприємства з точки зору формування їх обсягів 
і структури має великий вплив на результати діяльності підприємства – прибутковість, рентабельність, 
ліквідність, платоспроможність тощо [6, 187]. Ефективне управління оборотними активами підприємства 
полягає в забезпеченні компромісу між існуючими ризиками і дохідністю. 

 
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73.  
2. Нашкерська М.М. Особливості аналізу дебіторської заборгованості  і грошових коштів у контексті 

управління оборотними активами підприємства/ Нашкерська М.М., Микитюк Н.О., Литвиненко Н.О.// 
Колективна монографія «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (англ. 
мовою) / Спільне видання Національного університету «Львівська політехніка» і університету Марії Кюрі-
Складовської (Польща). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - С. 265-278. (англійською мовою).  

3. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами Пер. с англ. / Гл. ред. серии Я. В. Соколов.. – М.: 
Финансы и статистика, 2003. – 800 с.  

4. Голубко А. І. Управління оборотними активами підприємства [Електронний ресурс] / А. І. Голубко // 
Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електронні 
дані – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/4521.  

5. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник / В.М. Шелудько – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 
2013. – 375 с.  

6. Нашкерська М.М. Влияние избранной политики управления оборотными активами на показатели 
ликвидности и рентабельности предприятия (на примере ПАО Львовская кондитерская фабрика «Свиточ»)// 
Развитие бухгалтерского учета и аналитического инструментария предприятия: [монография] / под ред. 
проф. И.И. Яремко и проф. Г. Ронэка. – Львов: Издательство Львовской политехники, 2014. – с. 174-187. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ 

 
Ефективне функціонування системи управління на підприємстві  вимагає правильної її організації, тобто 

наявність зібраних та опрацьованих даних, які характеризують стан господарської діяльності та задовільняють 
отриманими результатами управлінський апарат. Звертаючи увагу на те, що система внутрішньогосподарського 
(управлінського) обліку має ознаки обліково-аналітичної системи, багато авторів відмічають, що управлінський 
облік можна ідентифікувати як систему контролінгу. Відмінність та особливість контролінгу від управлінського 
обліку полягає в тому, що управлінський облік визначають як складовий елемент контролінгу, завдяки чому 
контролінг має більш ширше застосування [3, с. 149]. 

Система контролінгу на підприємстві являє собою елементи обліку, аналізу,  контролю,  планування, 
реалізація яких забезпечує альтернативні підходи для здійснення оперативного і стратегічного управління, 
досягнення кінцевих цілей та результатів діяльності підприємства [1, с. 51]. Необхідність впровадження 
контролінгу на підприємстві науковці пояснюють такими причинами [2, с. 232]: 

- підвищення нестабільності зовнішнього середовища висуває допоміжні вимоги до управління 
підприємствами; 

- ускладнення процесу управління підприємством потребує механізму внутрішньої координації системи 
підприємства; 

- інформаційний ажіотаж при нестачі певної інформації вимагає побудови спеціальної системи 
інформаційного забезпечення управління; 

- загальнокультурне прагнення до синтезу, інтеграції різних сфер знання людської діяльності.  
Слід зауважити, що система контролінгу повинна охоплювати не тільки поточні завдання, але й 

довгострокову перспективу розвитку підприємства. Необхідно передбачити адаптацію стратегічних завдань до умов 
зовнішнього середовища, узгодження оперативних планів із стратегічними планами розвитку системи, створення 
системи контролю виконання планових показників, внесення необхідних змін при виявленні відхилень, створення 
гнучкої системи управління підприємством. Система контролінгу повинна також забезпечувати методичну та 
інструментальну базу для підтримки функцій управління суб’єктом підприємницької діяльності, які, як відомо 
складаються з планування, організації, контролю, координації, мотивації, а також оцінки внутрішніх і зовнішніх 
умов при прийнятті управлінських рішень. Крім того, контролінг є важливим для підприємства, тому що надає 
можливість виявити відхилення щодо процедур, законоположень, правил, що були прийняті, в кінцевому результаті 
затверджені, і для визначення оцінки та виявлення причин  відхилень. 

Виходячи з призначення контролінгу, визначено складові частини його концепції: орієнтація на ефективну і 
результативну роботу підприємства не тільки в теперішній час, але й на перспективний період; формування 
організаційної структури підприємства із врахуванням стратегічних і тактичних цілей підприємства; етапи 
формування основних завдань контролінгу: планування, контроль виконання, коригування рішень; створення 
інформаційної бази, орієнтованої на завдання цільового управління підприємством тощо. Варто зазначити, що 
концепція системи контролінгу та управлінського обліку має спільні складові, елементи та мету застосування. 
Науковці стверджують, що управлінський облік є  складовою частиною контролінгу і розглядають його як систему 
обробки та підготовки інформації для контролю за діяльністю підприємства для внутрішніх користувачів у процесі 
його управління. Тому, вважаємо, що впровадження чи вибір системи контролінгу або управлінського обліку, по-
винні базуватися на досягненні мети, завдань, отриманні кінцевих фінансових результатів діяльності підприємства. 

 
1. Сухарева Л. А. Контролінг – основа управління бізнесом / Л. А. Сухарева, С. Н. Петренко. – К.: Ніка – 
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2. Маркіна І.А. Контролінг для менеджерів: навч. посіб. / І. А. Маркіна, О. М. Таран-Лала, М. В. Гун-

ченко – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 304 с.  
3. Стефаник І. Б. Поняття, сутність і причини виникнення контролінгу / І. Б. Стефаник // Фінанси 
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ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ 

 
Цивільно-правовий договір (ЦПД) являє собою угоду між фізичною і іншою фізичною особою, або 

юридичною особою, або між юридичною особою та іншими юридичними особами. ЦПД – це загальний вид 
договору, який регулюється цивільним правом і укладається згідно з нормами Цивільного кодексу України (ЦКУ).  

Найбільш розповсюдженими серед ЦПД є договори: на виконання робіт (договори підряду, ст. 837 ЦКУ) 
та на надання послуг ( ст. 901 ЦКУ). 

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» на виплату винагороди виконавцям підприємство-замовник відносить до 
складу витрат крім робіт (послуг), що не пов'язані з господарською діяльністю підприємства. Залежно від статті 
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витрат, винагорода за ЦПД відносять до дебету рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 
92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Iнші операційні витрати». По кредиту 
використовують  субрахунок 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». 

Облік виплати винагороди за ЦПД  наведено у таблиці. 
 

Облік виплати винагороди за ЦПД 

Зміст операції Бухгалтерський облік 
Дебет Кредит 

Нараховано винагороду фізичній особі – виконавцеві робіт 92 685 
Нараховано суму ЄСВ 685 651 
Утримано ПДФО з винагороди за ЦПД 685 641 
Утримано військовий збір з винагороди за ЦПД 685 642 
Перераховано до бюджету ЄСВ 651 311 
Перераховано до бюджету ПДФО 641 311 
Перераховано до бюджету військовий збір 642 311 
Виплачено суму винагороди за ЦПД 685 311 

 
Виконавець за ЦПД отримує оплату не за процес праці, а за її результат.  Факт виконання оформляють 

актом виконаних робіт (наданих послуг). Саме акт є первинним документом при відображенні доходів і витрат 
за ЦПД у податковому і бухгалтерському обліку. 

Особу, яка працює за ЦПД не включають до штатного розпису, вона не має змоги підпорядковуватися 
правилам трудового розпорядку і може виконувати роботу у нічний час, а також залучати сторонніх осіб, якщо 
це не суперечить чинному законодавству(ст.902 ЦКУ). Кожна зі сторін у будь-який момент має право розірвати 
договір. Необхідно врахувати важливий момент, що за ЦПД не можуть працювати матеріально відповідальні 
особи, а також особи, що відповідають за організацію робочого процесу. 

На суму винагороди за ЦПД нараховують ЄСВ за ставкою 22% (ст. 8 Закону про ЄСВ). Для осіб, що 
отримують дохід за виконану роботу (надані послуги), термін виконання яких перевищує календарний місяць, 
ЄСВ нараховують на суму, яку визначають, розділивши суму доходу, виплаченого за результатами роботи, на 
кількість місяців, за які вона нарахована (ст. 7 Закону про ЄСВ).  

Якщо працівники виконують роботи (надають послуги) за основним місцем роботи, то суму винагороди 
за ЦПД ураховують під час визначення бази нарахування ЄСВ, виходячи з розміру мінімальної зарплати 

Одночасно з виплатою винагороди утримується ПДФО (в розмірі 18%) та військовий збір (в розмірі 
1,5%) від суми виплати за рахунок фізичної особи (п. 168.1.1 ПКУ). Якщо акт виконаних робіт підписали, але 
не оплатили, податок сплачується протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 
звітного місяця. 

Утримання ПДФО і військового збору підприємство-замовник відображає у щоквартальному звіті 1ДФ. 
А нарахований ЄСВ – у щомісячному звіті з ЄСВ , форма Д4.  

Якщо фізична особа – виконавець ЦПД є приватним підприємцем або особою, що здійснює незалежну 
професійну то оподаткування винагороди за таким договором ПДФО, військовий збір і сплату ЄСВ здійснює ця особа.  

Оформляючи ЦПД, потрібно бути дуже уважними, складанні ЦПД треба уникати формулювань, 
властивих трудовому договору. Інакше податкові органи та інспекції з праці можуть визнати цей договір 
трудовим та  можуть донарахувати ЄСВ і штрафні санкції.  

 
1. Переваги ЦПД для бізнесу  у 2018 - [Електронний ресурс]: - 

www://blog.liga.net/user/atkachenko/article/29482.  
2. Працюємо з фізособами за ЦПД: як відобразити витрати в обліку- [Електронний ресурс]: -

www://uteka.ua/ua/publication/Rabotaem-s-fizlicami-po-GPD-kak-otrazit-rasxody-v-uchete-2.  
3. Працюємо з фізособами за ЦПД: як відобразити витрати в обліку - [Електронний ресурс]: -

https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-xozyajstvennye-operacii-9-rabotaem-s-fizlicami-po-gpd-kak-otrazit-
rasxody-v-uchete 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО АУТСОРСИНГУ 

 
Методика аутсорсингу яка довела свою ефективність і доцільність за кордоном ще не набула широкого 

застосування в Україні. У всьому світі компанії приділяють максимум уваги ретельному та якісному 
виконанню своїх головних завдань, передаючи менш важливі напрямки діяльності зовнішнім експертам. 
Діяльність зовнішніх експертів зосереджена на більш рентабельному та високоякісному обслуговуванні 
численних замовників. Аутсорсинг – це унікальний метод, який дозволяє компанії зосередитися на основній 
діяльності, і який передбачає передачу на підставі договору певних бізнес-процесів або виробничих функцій на 
обслуговування іншій компанії, що спеціалізується у цій галузі. Однією з галузей аутсорсингу, яка на даний 
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момент активно розвивається в Україні є – бухгалтерський аутсорсинг, попит на який здебільшого формується 
за рахунок компаній малого бізнесу, а також холдингів. Так, як ринок бухгалтерського аутсорсингу в Україні 
тільки формується, то компанії, що надають професійні послуги з ведення бухгалтерського обліку, виконують 
лише певні види робіт. У США послугами бухгалтерського аутсорсингу користуються 92% компаній малого та 
середнього бізнесу, а у країнах західної Європи – 86%.  

Актуальність послуг спеціалізованих бухгалтерів зростає у зв’язку з відмовою від тіньової бухгалтерії. 
Варто зауважити, що за допомогою аутсорсингу підвищується ефективність підприємства в цілому і з’являється 
можливість вивільнити відповідні організаційні, фінансові та людські ресурси, адже бухгалтерський 
аутсорсинг обходиться дешевше, ніж утримання штату власних бухгалтерів. Водночас усувається ризик 
переривання роботи бухгалтера через відпустку, хворобу, звільнення чи вихід на пенсію. Вагомою перевагою 
аутсорсингу є висока якість надання послуг. У випадку нарахування пені або штрафу,  бухгалтерська компанія 
несе повну матеріальну відповідальність. В будь-який момент можна скористатись послугами іншого 
бухгалтера аутсорсингової компанії або перейти на обслуговування до іншої [1, с. 339]. 

Однак, незважаючи на значні переваги аутсорсингу бухгалтерського обліку, існують певні ризики, пов’язані з 
таким рішенням компанії, а саме ризик витоку інформації, ризик припинення роботи постачальника послуг та лише 
формальне виконання обов'язків, адже звіти, підготовлені аутсорсером, - лише виконання зобов'язань перед 
контролюючими органами, у той час як передусім перед бухгалтерським обліком ставляться інші завдання. Але, при 
правильному формуванні та оформленні договору про співробітництво з аутсорсинговою компанією, дані ризики 
можуть бути нівельовані. 

На загальнодержавному рівні основними перешкодами для розвитку аутсорсингу є недостатня підтримка 
держави, відсутність відповідних регулюючих нормативно-правових актів, складність контролю за діяльністю 
аутсорсера, непередбачуваність його економічного стану, ненадійність партнерських відносин, витік 
інформації. Щодо переваг, які роблять Україну привабливою для здійснення аутсорсингових операцій, є значна 
кількість незайнятих кваліфікованих кадрів, нижча оплата праці, ніж в зарубіжних країнах та достатньо 
високий рівень володіння іноземними мовами [2, с. 179-180]. 

Варто зазначити, що бухгалтерський аутсорсинг дає можливість значно оптимізувати витрати бізнесу, 
зробити його більш мобільним і прибутковим. Актуальною залишаться проблема визначення засобів госпо-
дарсько-правового регулювання для впливу на аутсорсингові відносини, а також розроблення спеціального 
законодавства для стимулювання використання аутсорсингу українськими компаніями у своїй господарській 
діяльності, що буде позитивно відбиватися на національній економіці. І тому, саме бухгалтерський аутсорсинг 
має всі можливості й надалі розвиватися і набувати перспективного напрямку розвитку бізнесу в Україні.   
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ПРОФЕСІЯ БУХГАЛТЕРА: КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ТА НОВІ ВИКЛИКИ 

 
Динамічні суспільні зміни зумовлюють появу нових вимог до облікової інформації, показників звітності 

та способів їх передачі до користувача, що, в свою чергу, призводить до необхідності коригування підходів до 
визначення професійних якостей та обов’язків облікових працівників.  

З кожним роком на ринку праці з’являється все більше представників облікової професії, і не зважаючи 
на постійні зміни законодавства, появу нових форм та методів господарювання, великі об’єми інформації, що 
циркулюють в системі координат “підприємство – зовнішнє середовище”, можна визначити основні обов’язки 
та вимоги до професії. 

В історії бухгалтерського обліку відомо багато науковців, праця яких була пов’язана не тільки із 
запровадженням кваліфікаційних вимог та обов’язків, але й з розвитком бухгалтерської діяльності. Досліджується як  
історія створення і становлення професійних організацій, розвиток професії бухгалтера, підготовку бухгалтерських 
кадрів, так і питання, які більше пов’язані з професійним навчанням бухгалтерів та їх сертифікацією [2]. 

На даний час, вимоги до професії та обов’язки працівників містить Довідник кваліфікаційних 
характеристик професій працівників [3]. 

Кваліфікаційні вимоги для бухгалтера визначено наступні: 
1. Бухгалтер I категорії: базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр, молодший 

спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бухгалтера II категорії  не менше 1 року. 
2. Бухгалтер II категорії: базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр,  молодший 

спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бухгалтера не менше 1 року. 
3. Бухгалтер: базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до 

стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта і стаж роботи за професіями 
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технічного  службовця у  галузях  фінансової діяльності,  роботи  з базами даних,  статистики,  бухгалтерського 
обліку – не менше 1 року. 

Бухгалтер повинен не лише відповідати кваліфікаційним вимогам, але й мати особисті якості, що 
забезпечують успішність здійснення професійної діяльності: глибокий інтерес до професії, чесність, концент-
рація і стійкість уваги, логічна пам'ять, оперативне мислення, відповідальність, самоконтроль, працездатність, 
дисциплінованість.  

Освіта бухгалтера і професійна підготовка налаштовані на значні зміни, які будуть відбуватися у 
швидкому темпі, особливо в галузі регулювання професії, професійної освіти, практичного досвіду та 
кваліфікаційних вимог. Основними причинами сучасного виклику для бухгалтерської професії є: 
автоматизація; спрощення; аутсорсинг; відміна первинних документів [3, с.457-458]. 

Таким чином, нові вимоги до облікової професії виникають у зв’язку із: 
- освоєнням нових технологій в галузі ведення бухгалтерського обліку; 
-  виникненням нових сфер діяльності суб’єкта господарювання; 
- укрупненням змісту існуючих облікових робіт внаслідок змін у технології, організації виробництва, 

праці або управління; 
- вилученням із практичної діяльності (чи сфери застосування) застарілих робіт внаслідок досягнень 

науки, техніки, змін у технології, організації виробництва та праці. 
- змінами в характері та способах опрацювання і передачі облікової інформації користувачам.  
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СУТНІСТЬ МЕТОДУ ТАРГЕТ-КОСТИНГ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
На сучасному етапі розвитку головною передумовою успішного функціонування будь-яких суб’єктів 

господарювання є забезпечення достатнього рівня своєї конкурентоспроможності, як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринку. Це можливо, насамперед, завдяки постійній орієнтації підприємства на випуск продукції 
високої якості при мінімальних витратах на її виробництво. Показник собівартості виготовленої продукції 
характеризує ефективність діяльності підприємства, адже від  нього залежить величина прибутку та рівень 
рентабельності. У свою чергу, калькулювання собівартості продукції є однією з важливих функцій обліку, а 
також інформаційною базою для формування, як виробничої стратегії так і ціноутворення продукції (робіт, 
послуг) [1, с. 256]. Тому, сьогодні є важливим питанням використання якого методу обліку витрат і 
калькулювання собівартості продукції ми отримаємо найточнішу інформацію для управління витратами.  

Під методом обліку витрат і калькулювання собівартості продукції необхідно розуміти сукупність 
прийомів і способів збору та документального оформлення інформації про проведені витрати з метою 
обчислення собівартості продукту, що випускається, для забезпечення ефективного контролю та управління 
результатами [2, с. 97-104]. Одним з таких сучасних та інноваційних є метод управління за цільовою ціною 
(Target Costing). Даний метод – таргет-костинг (Target Costing) був розроблений в Японії у 60-ті роки XX ст. 
фахівцями з виробничого менеджменту та управлінського обліку, а в 1965 р. його вперше впровадила у 
практику корпорація Тойота [3, с.139]. 

Метод target-costing – це стратегія, згідно з якою компанія спочатку визначає прийнятну ціну нового 
виробу і його граничну собівартість, а потім проектує сам виріб, реалізація якого забезпечить досягнення 
певної мети [4, с. 579-581]. Тобто, ціна визначається маркетинговими дослідженнями і являє собою очікувану 
ринкову вартість продукту чи послуги. Японськими науковцями запропоновано формулу розрахунку, яка 
відображає сутність методу Target Costing, а саме, собівартість = ціна –прибуток. Ціна – це ринкова вартість 
продукції, яка визначається за допомогою маркетингових досліджень, а прибуток – величина, яку прагне 
отримати компанія в результаті реалізації даного виду продукції.  

На сьогоднішній день, метод таргет-костинг запроваджено на 80% великих японських корпорацій 
(Toyoto, Nissan, Sony, Cannon та інші), на великій кількості відомих американських та європейських компаній 
(Chrysler, Procter & Gamble, Automotive та інші), які досягають високої якості та рентабельності своєї продукції, 
і яка користується попитом і є конкурентоспроможною на ринку. Окрім підприємств, які виробляють 
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інноваційну продукцію, даний метод все більше почали використовувати в сфері обслуговування та надання 
послуг, у тому числі і в неприбуткових підприємствах та організаціях [5, с. 142]. 

Таким чином, застосування методу калькулювання таргет-костинг дає змогу виділити пріоритети вироб-
ництва, визначити, який вид продукції необхідно виготовляти для забезпечення рентабельності підприємства, а 
також надає можливість прийняти управлінське рішення щодо припинення випуску нерентабельної продукції. 
Разом з цих, застосування даного методу надає підприємству-виробнику цінну конкурентну перевагу, яка 
полягає у досягненні нижчого порівняно з конкурентами рівня собівартості й можливості вибору зручної 
цінової політики для захоплення або утримання відповідних секторів ринку. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОПОДАТКУВАННЯ НА ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Незважаючи на те, що Україна належить до малолісистих держав (рівень лісистості становить лише 
15,9%) [1], лісова галузь має важливе значення для національної економіки. Для забезпечення збалансованого 
та невиснажливого лісокористування, успішного розвитку підприємств лісового господарства, зокрема для 
вирішення економічних і екологічних проблем, актуальним є вдосконалення системи оподаткування. 

До 2018 р. підприємства лісового господарства згідно з податковим законодавством сплачували зокрема 
рентну плату за спеціальне використання лісових ресурсів. За цих умов об’єктом оподаткування рентною 
платою була заготовлена деревина в деревостанах понад 40 років та другорядні лісові матеріали, побічні лісові 
користування та використання корисних властивостей лісів, наприклад рекреація, спорт, оздоровлення тощо. 
Фактично плата за спеціальне використання лісових ресурсів залежала від обсягів заготовленої деревини і не 
враховувала розміри площ земель лісогосподарського призначення на відміну від сільського господарства. 
Досить ґрунтовний порівняльний аналіз оподаткування земель сільськогосподарського та лісогосподарського 
призначення наведено в [1]. 

У 2018 р. у систему оподаткування внесена поправка, згідно з якою введено земельний податок на всі 
лісові землі України [2]. Справляння такого земельного податку викликав певні заперечення суб’єктів 
лісогосподарського підприємництва, на думку яких, введення нового податку призведе до подвійного 
оподаткування лісових земель і може спричинити такі наслідки:  

–  на землях, які знаходяться в стадії створення деревостанів або на яких зростають насадження до 40-річного 
віку і неможливо отримати придатну для реалізації деревину, вигідніше буде вирощувати сільськогосподарські 
культури; 

– під оподаткування потрапляють всі захисні ліси південних і східних областей степової та лісостепової зон 
України, що може бути причиною масового скорочення працівників, збільшення лісових пожеж тощо; 

–  істотне зростання вартості деревини (за деякими оцінками, у 1,5-2 рази) вплине на роботу підприємств 
деревообробної промисловості; 

–  збільшення інтенсивності вирубування лісів може погіршити їх якісний склад і збереження біорізноманіття; 
–  збільшення вартості утримання мисливських господарств. 
Варто відзначити, що у багатьох країнах із розвинутим лісовим господарством податки виконують 

стимулюючу функцію, що допомагає ефективно досягти цілей і завдань фіскальної політики в лісовій галузі. 
Наприклад, проводиться економічне оцінювання земельних ділянок, вкритих лісовою рослинністю чи 
призначених для вирощування лісу, яка дає змогу залучати лише ті види, які приносять реальні доходи. 

Таким чином, система оподаткування підприємств лісового господарства має враховувати специфіку сфери 
лісокористування та довгострокові цілі розвитку лісогосподарства України, збалансовувати інтереси держави як 
власника лісових ресурсів, так і суб’єктів лісогосподарського підприємництва чи територіальних громад. 

 
1. Ткачів С.М. Оподаткування лісового господарства: проблеми та перспективи./ С.М. Ткачів // 

Агросвіт. – 2017. - №14. – С.50-54.  
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання 

утворення та діяльності сімейних фермерських господарств: Закон України від 10.07.2018 №2497-VIII 
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ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ДОЧІРНІХ ТА АСОЦІЙОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Зарубіжні компанії для посилення потенціалу свого розвитку об'ємно залучають фінансові інвестиції. 

Залучення таких інвестицій відбувається шляхом вкладання коштів інших компаній в цінні папери та капітал 
цієї компанії. Інвестування має за мету забезпечення приросту капіталу одних компаній і отримання додаткових 
доходів іншими. 

У цих процесах важливим є порядок обліку інвестицій в асоційовані компанії та розкриття інформації про них 
у фінансовій звітності, яким регламентується МСБО 28 „Інвестиції в асоційовані компанії”. Згідно з цим стандартом 
асоційованою компанією вважається підприємство, в якому інвестор має суттєвий вплив і яке не є ні дочірнім, ні 
спільним підприємством інвестора. Під суттєвим впливом розуміють можливість брати участь у прийнятті рішень з 
фінансової та операційної політики об'єкта інвестування, але при цьому інвестор не має права контролювати цю 
політику. Вважається, що інвестор має суттєвий вплив, якщо він володіє прямо або непрямо (через дочірні 
підприємства) не менше ніж 20% акцій об'єкта інвестування, що мають право голосу [1, с. 537]. 

Дочірнім підприємством є компанія, яка перебуває під контролем іншої (материнської) компанії. При 
використанні методу обліку інвестицій на консолідованій основі за умови, що компанії-інвестору належить 
понад 50% акцій іншої компанії, в яку здійснюються інвестиції, дочірнє підприємство є об'єктом інвестиції. 

Фінансові інвестиції обліковуються у підприємства-інвестора на дату балансу за вартістю, яка в П(С)БО 
12 визначено два методи оцінки фінансових інвестицій на дату балансу, а саме: за справедливою вартістю і за 
методом участі в капіталі.  

Справедлива вартість застосовується у разі: 
а) якщо інвестиції придбані в асоційованого, дочірнього, або спільного (із створенням юридичної особи) 

підприємства та утримуються виключно для продажу протягом дванадцяти місяців з дати їх придбання; 
б) асоційоване, дочірнє, або спільне (із створенням юридичної особи) підприємство веде діяльність в 

умовах, що обмежують його здатність передавати кошти інвестору (учаснику спільного підприємства) 
протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців; 

в) підприємство-інвестор, що здійснило інвестицію в спільне (із створенням юридичної особи) 
підприємство, не є контрольним учасником; 

г) підприємство-інвестор не має суттєвого впливу (наприклад, менше 25% голосів акцій, що дають право 
голосу) на об'єкт інвестування. 

У сучасній практиці переважаючим методом обліку інвестицій в асоційовані компанії є метод участі у 
капіталі. Згідно з цим методом інвестиція в асоційовану компанію первісно відображається за собівартістю. У 
подальшому вартість інвестиції коригується (збільшується або зменшується) на частку інвестора в прибутках 
(збитках) та інших змінах у капіталі асоційованої компанії. 

Метод участі в капіталі не застосовується у випадку, якщо фінансові інвестиції оцінюються та обліко-
вуються на дату балансу у інвестора за справедливою вартістю. При застосуванні методу участі в капіталі слід 
керуватися правилами, а саме: 

а) балансова вартість в асоційованих підприємствах зменшується на суму зменшення корисності 
інвестиції та зменшується (збільшується) на суму амортизації різниці між собівартістю фінансової інвестиції в 
асоційоване підприємство і часткою інвестора в балансовій вартості придбаних ідентифікованих активів і 
зобов'язань на дату придбання. 

б) якщо інвестор (контрольний учасник, інвестор асоційованого підприємства) вносить або продає 
активи спільному, асоційованому підприємству відповідно і передає значні ризики та вигоди, пов'язані з їх 
володінням, то у складі фінансових результатів звітного періоду відображається лише та частина прибутку 
(збитку), яка припадає на частку інших інвесторів спільного, асоційованого підприємства відповідно. 

в) інвестор спільного, асоційованого підприємства відображає всю суму отриманих збитків, якщо внесок 
або продаж свідчить про зменшення чистої вартості реалізації оборотних активів або зниження корисності 
необоротних активів. 

г) контрольний учасник спільного підприємства припиняє облік фінансових інвестицій за методом участі 
в капіталі з останнього дня місяця, в якому він перестає здійснювати спільний контроль за спільним 
підприємством або суттєво впливати на його діяльність [2, с. 22]. 

Фінансові інвестицій потребують удосконалення в методико-організаційних аспектах, а також уз-
годженості законодавчо-нормативних документів. Також потрібно враховувати норми міжнародних стандартів 
фінансової звітності, які покликані прозоріше відображати інформацію. 
 

1. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: 
практичний посібник / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко.  – К.: Лібра, 2004. – 880 с.  

2. Крупка Я. Облік інвестицій за методом участі в капіталі // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – 
№ 9. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОДАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ 

 
Для ефективної діяльності кожен суб’єкт господарювання повинен аналізувати яке податкове наванта-

ження очікує його бізнес. Перед заснуванням бізнесу слід визначитись з видом господарської діяльності та 
організаційно – правовою системою. 

Для підприємців, які займаються комерційною діяльністю в Польщі, передбачена дворівнева система 
оподаткування [1]. Юридичні особи, які здійснюють діяльність на території Польщі або отримують там дохід, 
одержують податковий ідентифікаційний номер (NIP) та повинні зареєструватися у відповідному органі 
податкової служби [2].  Для започаткування бізнесу в Польщі найважливішими є PIT (податок на доходи 
фізичних осіб) i CIT (податок на доходи юридичних осіб).  

СIT є джерелом доходу як для держбюджету, так і для бюджетів територіальних одиниць із самостійним 
управлінням. Цей податок стосується загального доходу юридичних осіб, безпосередньо на території Польщі. 
Ставка податку - 19%.  Для розрахунку PIT використовують так звані податкові пороги:  

1) якщо заробіток протягом року склав менше 85 528 злотих, ставка податку 18%; 
2) якщо заробіток протягом року склав більше 85 528 злотих, податок становитиме 32%. 
Податкові пороги застосовуються для осіб, які виконують роботу в Польщі, за яку вони отримують 

заробітну плату [3]. 
До осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність, застосовується так званий лінійний податок, який 

становить 19% від отриманого доходу. Серед основних податків Польщі слід виділити VAT (податок на додану 
вартість) -23%.  Проте, застосовуватися  також і пільгові тарифи - 5% і 8%, вони діють на певні товари або 
послуги. Декларації до податкової юридичною особою подаються щомісяця (в деяких випадках їх можна 
здавати раз в квартал). До них додаються звіт і платіж податків, який повинен бути проведений до 25 числа [4]. 

В Україні оподаткування бізнесу суттєво відрізняється. Основним фінансовим інструментом, що регулює 
взаємовідносини бізнесу з державою, залишається його оподаткування – законодавчо врегульований процес 
встановлення, стягнення податків, визначення їхніх розмірів і ставок з урахуванням порядку їх сплати для 
підприємств з певними параметрами: чисельність працюючих, обсяг валового доходу від реалізації, вид 
податкового режиму – загальний чи спеціальний (спрощений) [5]. 

Для малих підприємств використовують спрощений податковий режим, який передбачає сплату єдиного 
податку до місцевого бюджету і який нараховується за фіксованою ставкою, розмір якої залежить від групи 
платника податків.  

Якщо ми розглянемо загальну систему оподаткування, то можемо побачити суттєві відмінності від 
спрощеної. В цій системі ставка податку на прибуток становить 18% та немає обмежень ні щодо річної 
виручки, кількості найманих працівників, виду господарської діяльності. При застосуванні загального 
податкового режиму сплачуються: податок на прибуток (18%); ПДВ (20%) – в разі реєстрації платником ПДВ; 
ЄСВ (22%); інші податки в залежності від виду господарської діяльності, що здійснюється (земельний, 
екологічний, акцизний тощо) [6]. 

Підводячи підсумки, можемо підкреслити, що в кожній з країн є свої плюси і мінуси оподаткування 
бізнесу. Якщо в Україні ми сплачуємо велику кількість податків, то в Польщі є свої нюанси по сплаті податків 
PIT i CIT, хоча і система оподаткування набагато простіша. 
 

1. Оподаткування бізнесу в Польщі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://lex-
consulting.ua/opodatkuvannya-biznesu-v-polshhi/.  

2. Оподаткування в Польщі для юридичних осіб [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:  
https://migranty.com/news/234.  

3. Податки в Польщі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: sasconcierge.com/uk/корисна-
інформація/оподаткування/податки-у-польщі.  

4. Оподаткування в Польщі для юридичних осіб [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
https://migranty.com/news/234.  

5. Оподаткування малого бізнесу в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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6. Оподаткування юридичних осіб в Україні – нюанси та особливості [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.regburo.com/opodatkuvannya-yuridichnih-osib-v-ukrayini-nyuansi-ta-osoblivosti/. 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС 
 

Перехід України зі старих стандартів бухгалтерського обліку, що фактично залишилися нам у спадок від 
колишнього СРСР до Національних стандартів обліку відбувся ще в 1999 р., коли був прийнятий Закон України 
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». З того часу до Закону було прийнято близько 
двадцяти поправок та уточнень, більшість з яких, проте, не мали принципового характеру.  

Сьогодні бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні потребують суттєвого реформування, 
вдосконалення відповідно до тенденцій в глобалізованому світі та потреб національної економіки. 

1 вересня 2017 р. набула чинності Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [1]. 
Главою 13 цієї Угоди, зокрема, передбачено впровадження на національному рівні відповідних міжнародних 
стандартів та поступове наближення до права ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Важливим кроком 
на шляху практичної імплементації норм Угоди стало приведення вітчизняного законодавства у сфері 
бухгалтерського обліку у відповідність до  Директиви 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про 
річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язані звіти деяких видів підприємств» від 
26 червня 2013 р. [2], реалізоване ухваленням Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 р. 
№ 2164-VIII [3]. 

До основних змін  Закону можна віднести появу нових понять, таких як «підприємства, що становлять 
суспільний інтерес», до яких віднесені підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів 
на  фондових  біржах  або  щодо  цінних  паперів  яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики,  
недержавні пенсійні  фонди,  інші  фінансові  установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних 
фондів, що належать  до мікропідприємств та малих  підприємств)  та великі підприємства; «таксономія фінансової 
звітності» - склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю. 

З’явилися такі нові форми звітності як «звіт про управління» – звіт, що повинен містити фінансову та 
нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні 
ризики і невизначеності його діяльності, а також  «звіт про платежі на користь держави». Його повинні будуть 
подавати підприємства, які становлять суспільний інтерес,  що здійснюють діяльність з видобутку корисних 
копалин загальнодержавного значення. З основних принципів бухгалтерського обліку виключено принцип 
обачності, історичної (фактичної) собівартості, періодичності. Важливою новацією стали встановлені критерії 
розміру підприємств, а саме мікропідприємства, малі, середні та великі підприємства. Були уточнені також 
загальні вимоги до фінансової звітності, до проведення аудиту, оприлюднення звітності тощо. 

Подальше реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, гармонізація з 
Європейським законодавством, розвиток нефінансової звітності сприятиме вдосконаленню  інформаційного 
забезпечення управління суб’єктів господарювання, прозорості діяльності підприємств та стане суттєвим 
поштовхом зростання обсягу іноземних інвестицій в Україну. 

 
1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифіковано із заявою 
Законом № 1678-VII від 16.09.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.  

2. Directive 2013/34/EU of the European parliament and the council of 26 June 2013 on the annual financial 
statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 
2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/ 
EEC [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.oroc.pt/fotos/editor2/ diretivacont.pdf.  

3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 р. № 2164-VIII [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2164-19. 
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ОБЛІК ПУТІВОК У ЗАКЛАДАХ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СФЕРИ  

ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 
 

Вагоме значення для розвитку української економіки сьогодні мають заклади санаторно-курортної 
сфери, які є невід’ємним засобом збереження та відновлення здоров’я населення. Функціонування закладів цієї 
галузі має низку особливостей і належить до основних сфер сервісної економіки, яка характеризується значною 
соціальною спрямованістю і виявляється через діяльність конкретних суб’єктів господарювання як приватного, 
так і державного сектору. 
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Діяльність санаторно-курортних і оздоровчих підприємств в Україні регламентують декілька основних 
нормативно-правових актів: Закон України “Про курорти”, Загальне положення про санаторно-курортний 
заклад, Національний стандарт України “Послуги туристичні, засоби розміщення” (ДСТУ 4527:2006), 
Господарський кодекс України.  

Однією з важливих проблем у сфері фінансового обліку в закладах санаторно-курортного лікування є 
першочерговість ведення обліку і контролю за процесом використання путівок, тобто за такими путівками, 
термін використання яких у момент їхнього продажу не настав. 

Путівка (туристичний ваучер) – це документ, який стверджує статус особи або групи осіб як туристів, 
оплату послуг чи її гарантію і є підставою для отримання туристом або групою туристів туристичних послуг. 
На основі туристичного ваучера туристичні групи та індивідуали приймаються і обслуговуються в Україні, а 
також вітчизняні туристи за кордоном. Вона є невід’ємною частиною угоди, а також документом первинного 
обліку суб’єктів туристичної діяльності [2].  

Виділяють класифікацію путівок за низкою ознак, що узагальнені в табл. 
Щодо закладів санаторно-курортної сфери, що належать до державного сектору економіки, то доходи за 

спеціальними коштами від продажу санаторно-курортних путівок обліковуються на рахунку 7111 “Доходи від 
реалізації продукції (робіт, послуг)” [3]. 

 
Класифікація путівок 

Ознака Вид 

За мотивацією курортно-лікувальні, рекреаційні, культурно-пізнавальні, спортивні, ділові, конгресні, релігійні, 
етнічні 

За організаційними 
засобами 

комплексні 
індивідуальні 

За сезонністю цілорічні 
сезонні; 

За тривалістю  
короткотермінові (тиждень) 
середньотермінові (2-3 тижні) 
довготермінові (більше 3 тижнів) 

За масштабом  міжнародні 
внутрішні 

 
Оскільки путівка не є товаром, а реалізується за договором купівлі-продажу, то необхідно здійснювати 

укладання договорів на реалізацію санаторно-курортних послуг за путівкою, в якій буде вказано перелік всіх 
послуг, що будуть надаватися санаторно-курортним закладом. До путівки в талоні має бути підпис отримувача, 
що засвідчить згоду з переліком та вартістю послуг, що будуть надані за санаторно-курортною путівкою. Всі 
інші послуги, які не входять в перелік за путівкою, замовник у разі бажання зможе отримати за окрему плату у 
вигляді платних медичних послуг. Також, оскільки путівка не є товаром, то в бланку путівки доцільно замінити 
реквізит “вартість путівки” на “вартість санаторно-курортних послуг за путівкою”, а також додати ціну бланку 
путівки, для подальшого правильного обліку та списання. Вартість бланку путівки необхідно відображати за 
вартістю придбання бланку або витрат на виготовлення [2]. 

Облік бланків путівок в санаторно-курортних установах, які безпосередньо їх видають, а не купують у 
інших медичних закладах, на рахунку бухгалтерського обліку 2213 “Грошові документи в національній валюті” 
не є правильним, оскільки сам бланк путівки не є грошовим документом, а документом, що підтверджує факт 
можливості отримання комплексу санаторно-курортних послуг. Вартість бланків суворої звітності, до яких 
відносяться і бланки путівок доцільно відображати на окремому рахунку другого класу плану рахунків 
бухгалтерського обліку бюджетних установ 081 “Бланки документів суворої звітності розпорядників 
бюджетних коштів”, з розподілом на субрахунки 0811 “Бланки путівок”, 0812 “Інші бланки”. 

Таким чином, бухгалтерський облік путівок є важливою складовою облікового процесу закладів 
санаторно-курортної сфери, як державної, так і приватної форми власності. З огляду на це потребує 
удосконалення система позабалансових рахунків для обліку бланків документів суворої звітності, і форми 
документів, пов‘язаних з оформленням путівок. 
 

1. Про курорти: Закон України від 05.10.2000 р. № 2026-ІІІ.  
2. Грибова Л. Туризм: організація та облік / Л. Грибова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://dtkt.com.ua/show/1cid01916.html.  
3. Щербанко Л. В. Облік формування доходів спеціального фонду бюджетних установ від надання 

санаторно-курортних послуг / Л. В. Щербанко. // Економічні науки. – 2016. – С. 102-110.   
4. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: Наказ Міністерства фінансів 

України від 31.12.2013  № 1203. 
 
 
 
 

 



 339 
 

М.Ю. Долошицький  
Науковий керівник – к.е.н., доц. Нашкерська М. М. 

 
ОБЛІК КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Господарська діяльність підприємств пов’язана з використанням коштів, які перебувають у 

неперервному кругообігу. У складі джерел коштів суб'єктів господарювання значну частину займають позикові 
кошти, а саме кредиторська заборгованість.  

На фінансові результати підприємства та господарську діяльність загалом значний вплив має креди-
торська заборгованість. Для того, щоб забезпечити платоспроможність та покращити фінансову результатив-
ність всіх видів звичайної діяльності підприємствам необхідно прискорити кругообіг оборотного капіталу. Для 
ефективного використання позикових коштів підприємства необхідно володіти навиками правильного 
управління ними. 

При забезпеченні ефективної діяльності підприємства, важливим є управління обсягами кредиторської 
заборгованості. Недоліки в організації обліку та аналізі кредиторської заборгованості зумовлюють незабезпе-
ченість підприємств власними оборотними коштами.  

В кредиторській заборгованості важливими є численні розрахунки з постачальниками і підрядниками, які 
дають право підприємству на тимчасове користування запозиченими коштами, але які також зменшують 
показники платоспроможності і ліквідності. Ефективне управління кредиторською заборгованістю дає 
можливість усунути негативні наслідки її наявності.  

Незважаючи на те, що одні дослідники визначають кредиторську заборгованість як грошові кошти, інші – як 
частину майна, ще інші – як форму розрахунків, проте кредиторська заборгованість є невід'ємним етапом 
повторювального кругообігу капіталу, що призводить до здійснення безперервних господарських операцій на 
підприємстві, тобто здійснення господарських операцій є причиною безперервних платежів та грошових 
надходжень. Тому необхідно розглядати кредиторську заборгованість як складову капіталу [1]. 

Економічна сутність кредиторської заборгованості характеризується наступними ознаками:  
- примусовий характер економічних відносин; 
- відрізняється швидкістю розповсюдження від підприємства до підприємства по ланцюгу 

взаємопов’язаних платежів, що викликає необхідність заліків взаємних вимог; 
- може трансформувати безготівкові розрахунки, зокрема, змінювати способи платежів [2]. 
П(С)БО 11 «Зобов'язання» визначає методологічні засади формування та обліку інформації про 

кредиторську заборгованості, а також вимоги щодо її розкриття у фінансовій звітності, загальну класифікацію 
зобов’язань, що є характерною для багатьох підприємств [3]. 

При управління кредиторською заборгованістю важливим є її аналіз, тому керівництво підприємства має 
володіти оперативною та об’єктивною інформацією щодо стану кредиторської заборгованості, яка формується 
в системі бухгалтерського обліку.  

Аналіз кредиторської заборгованості підприємства проводиться на основі використання його фінансової 
звітності, договорів, накладних та інших первинних документів. Для того, щоб співвіднести динаміку величини 
кредиторської заборгованості зі змінами масштабів діяльності підприємства, при розрахунку ряду коефіцієнтів 
оборотності кредиторської заборгованості, використовуються показники фінансових результатів.  

Ефективна політика управління кредиторською заборгованістю дозволяє розширювати ринки збуту 
товарів та залучати нових постачальників продукції.  

Для нормального функціонування підприємство повинно бути забезпечене необхідним розміром 
обігового капіталу, нестача якого обумовить необхідність додаткового фінансування, відповідно і додаткових 
витрат на його забезпечення.  На зміну обсягів обігового капіталу безпосередньо впливає зміна обсягів 
кредиторської заборгованості.  

Отже, аналізуючи дані про стан кредиторської заборгованості, необхідно вивчити причини виникнення 
кожного виду заборгованості, виходячи з конкретної ситуації на підприємстві.  

Таким чином, можемо зробити висновок, що кредиторська заборгованість є важливим об’єктом 
управління на підприємстві, через те її обліку, аналізу і постійному контролю необхідно приділяти важливе 
значення, адже від прийнятих рішень залежать фінансовий стан  підприємства. 
 

1. Сурніна К.С. Зобов’язання і кредиторська заборгованість, проблеми термінології і класифікації // 
Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 42. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2014. – С.56-61.  

2. Гончарук Р.П. Сутність та класифікація кредиторської заборгованості: колізії наукових підходів / 
Р.П. Гончарук // Вісник ЖДТУ: економічні науки. – 2013. - №1. – 48-51.  
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 
Забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах ринкової 

економіки потребує активізації інвестиційної діяльності, спрямованої на його інноваційний розвиток. 
Економічна ефективність та доцільність діяльності будь-якого суб’єкта господарювання вимагає відповідних 
капіталовкладень шляхом поліпшення діючих основних засобів з метою успішного й стабільного їх 
функціонування, а також придбання нових об’єктів [1]. Тому визначальну роль у реалізації стратегії  
підприємства відіграють капітальні інвестиції, оскільки вони є капітальним параметром відтворювального 
процесу, що передбачає можливості оновлення основного капіталу.  

Капітальні інвестиції являють собою господарські операції, що передбачають придбання будинків, 
споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають 
амортизації [2]. Дослідженнями в сфері обліку та аналізу операцій з капітальними інвестиціями займалися такі 
вчені: А.А. Баширов, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, В.В. Величко, Л.В. Вербицька, В.М. Добровський. М.Ф. 
Дячков, С.М. Голов, Я.Д. Крупка, С.Й. Сажинець та ін. Однак, існують деякі невирішені та дискусійні питання 
в обліку капітальних інвестицій нормативного, методичного та організаційного характеру, а саме: 

- недосконалість сутності капітальних інвестицій; 
- відсутність впорядкованої класифікації капітальних інвестицій; 
- неврегульованість критеріїв визнання та оцінки капітальних інвестицій; 
- неузгодженість вимог фінансового і податкового обліку капітальних інвестицій; 
- недостатність  інформативності первинних документів й реєстрів капітальних інвестицій; 
- недосконалість методики синтетичного і аналітичного обліку капітальних інвестицій; 
- невизначеність впливу галузевих особливостей на організацію ведення  обліку капітальних інвестицій; 
- недостатня обґрунтованість методичних підходів щодо обліку капітальних інвестицій у поліпшення 

необоротних активів [3]. 
На нашу думку, багато проблемних питань в обліку капітальних інвестицій існують через недосконалість 

його нормативно-правового та організаційно-методичного забезпечень, що актуалізує необхідність розробки 
Методичних рекомендацій з  обліку капітальних інвестицій. 

Також варто наголосити на тому, що капітальні інвестиції можуть бути матеріальної та нематеріальної 
форми. Якщо облік матеріальних капітальних інвестицій врегульований з погляду організації та методики 
(навіть з врахуванням наведених вище недоліків), то капітальні інвестиції нематеріальної форми передбачають 
лише придбання нематеріальних активів. Капіталізація витрат на створення нематеріальних активів заборонена 
сучасною методологією бухгалтерського обліку. Капіталізації підлягають витрати на розробку об’єкта 
нематеріальних активів. 

Таким чином, у подальших дослідженнях важливо звернути увагу на галузеві особливості обліку 
капітальних інвестицій, розвинути систему рахунків їх аналітичного обліку, уточнити перелік показників 
капітальних інвестицій за кожним етапом аналізу капітальних інвестицій, а також удосконалити методологічні 
підходи до визнання й подальшого відображення в системі бухгалтерського обліку капітальних інвестицій на 
створення нематеріальних об’єктів капіталу. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА СОБІВАРТІСТЮ ВИГОТОВЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

В умовах сучасної економіки проблема автоматизації бухгалтерського обліку залишається однією з 
актуальних і достатньо складних. Це зумовлене необхідністю значних витрат на програмне забезпечення та 
наявністю кваліфікованого персоналу, який здатен поєднати навики роботи з комп’ютерною технікою та з 
процесом ведення бухгалтерського обліку. 

У результаті дослідження ринку інформаційних продуктів для обліку собівартості виготовленої та 
реалізованої продукції найбільш використовуване програмне забезпечення з автоматизації обліку можна 
згрупувати таким чином [1]:  

− міні-бухгалтерія: «Інфо Бухгалтер», «Турбо-Бухгалтер», «Парус-Підприємство», «1C:Бухгалтерія» та ін.;  
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− комплексні системи бухгалтерського обліку: ІС-ПРО, «Компас Гігант» та ін.;  
− інтегровані системи й бухгалтерські комплекси, які формують інформацію для одночасного вирішення 

задач як бухгалтерського, так і управлінського обліку: «ABACUS», «Парус,» «1С: Підприємство,» «Інфософт» та ін.;  
− корпоративні інформаційні системи (КІС), які призначені для управління великими підприємствами зі 

складною організаційно-виробничою структурою: «R/3», «SAP», «Галактика», «Axapta», «Platinum», «SQL» тощо. 
КІС дають можливість вирішувати комплекси задач як фінансового, управлінського обліку, так і планування, 
контролю, аналізу, управління кадрами.  

Українські і російські програмні продукти такі як «1С», «Парус», «Галактика» та інші найбільш адаптовані до 
умов функціонування вітчизняних підприємств, оскільки враховують чинну специфіку ведення обліку.  

Наразі найбільш ефективним для виробничих підприємств є використання продукту «1С: Підприємство 8.2», 
що забезпечує найбільш повний спектр можливостей для ведення обліку на підприємстві. 

Механізм обліку виробничої діяльності в системі«1С: Підприємство 8.2» узагальнено охоплює такі етапи:  
− нагромадження усіх витрат виробництва протягом виробничого періоду;  
− облік випуску готової продукції (напівфабрикатів, виробничих послуг) протягом місяця;  
− розрахунок фактичної собівартості виготовленої продукції та наданих послуг. 
Здійснення автоматизованого обліку витрат на виробництво в системі «1С: Підприємство 8.2»  вимагає 

попереднього налаштування облікової політики організації(команда меню «Підприємство» – «Облікова політика 
організацій») 

Усі можливі статті витрат виробництва зберігаються в довіднику «Статті витрат», який відповідає за 
класифікацію витрат за економічними елементами. Крім того, за допомогою статей витрат, загальновиробничі 
витрати можна ділити на змінні та постійні.  

Важливим принципом обліку прямих виробничих витрат є організація аналітичного обліку в розрізі 
номенклатурних груп. У номенклатурну групу рекомендується об'єднувати продукцію, що має однакову структуру 
собівартості.  

Для деталізації розподілу витрат за бухгалтерським та податковим обліком формується довідка-розрахунок у 
пункті «Калькуляція»(меню «Звіти») [2]. 

Автоматизація   системи бухгалтерського обліку дає  можливість  поглибити проведення  розрахунків  
економічного  і фінансового  аналізу  роботи  підприємства для  прийняття відповідних  управлінських рішень.   

Найбільш надійним способом покращення стану обліку і управління витратами на виробництво продукції та 
контроль за її собівартістю в умовах ринкової економіки є впровадження сучасних інформаційних систем і 
технологій.  

Правильно налагоджені та доцільно підібрані програмні комплекси для автоматизації бухгалтерського обліку 
забезпечують високу ефективність управління підприємством в цілому та організацію облікового процесу зокрема. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ  
ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНИХ РОБІТ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 
Підприємства незалежно від галузевої приналежності в нестабільних загально-економічних умовах 

намагаються оптимізувати величину та структуру витрат. Оптимізація витрат підприємствоми першочергово 
пов’язана з раціональним визначенням собівартості продукції. Визначення собівартості продукції, а також 
оптимізації її структури підприємствами, які надають різного роду послуги є складнішим завданням в 
порівнянні з виробничими підприємствами. Складність зумовлюється першочергово тим, що не завжди можна 
достовірно визначити вартість окремих складових витрат безпосередньо пов’язаних з виконанням робіт, послуг. 
Це притаманно і для проектно-кошторисних підприємств, які розробляють відповідну проектно-кошторисну 
документацію для підприємств (приватних, державних) та  окремих громадян.  

Зважаючи на специфіку діяльності проектних підприємств, при формуванні собівартості послуг вони 
водночас керуються і загальними вимогами до формування собівартості послуг викладеними у П(с)БО 16 
«Витрати» [1], і специфічними (галузевими) визначеними П(с)БО 18 «Будівельні контракти» [2] та іншими. 

Згідно методичних рекомендацій з формування собівартості проектних робіт № 64 собівартість 
проектних робіт - це виробничі витрати проектної організації, безпосередньо пов'язані з виконанням на 
замовлення організацій, підприємств, установ та громадян на свій ризик і власними силами проектних робіт, 
дохід від яких був визнаний у звітному періоді [3]. 

При визначенні собівартості проектних робіт, враховується те, що проектуванню можуть підлягати як 
проект в цілому, так і окремі його складові (об'єкти та етапи проектування, завдання тощо). Тому, з 
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урахуванням загальних підходів до формування собівартості робіт (послуг) до витрат, що включаються у 
собівартість проектно-кошторисних робіт, відносять виробничу собівартість виконаних робіт, нерозподілені 
постійні загальновиробничі витрати та наднормативні виробничі витрати. 

Зазвичай, проектними підприємствами на кожний об'єкт проектування відповідно до укладеного договору 
відкривається окреме замовлення, тобто використовується позамовний метод обліку витрат, який передбачає 
визначення собівартості робіт шляхом сумування витрат за наростаючим підсумком до закінчення виконання 
проектних робіт. 

Зважаючи на викидане та законодавчі регламентації, виробнича собівартість проектних робіт формується із 
прямих витрат на оплату праці, матеріальних витрат та змінних і постійних загальновиробничих витрат. Прямі 
витрати щомісячно необхідно включати у виробничу собівартість відповідних об'єктів обліку на підставі 
підтверджуючих первинних документів. Змінні загальновиробничі витрати підприємство розподіляє між об'єктами 
обліку витрат з урахуванням бази розподілу. При цьому постійні загальновиробничі витрати розподіляються з 
урахуванням планової потужності діяльності проектного підприємства, яка визначається виходячи із середнього 
обсягу робіт за умов звичайної діяльності. 

Відповідно не включаються до складу собівартості реалізованих проектних робіт адміністративні витрати, 
витрати на збут та інші операційні витрати, бо вони є витратами періоду та відображаються у складі витрат того 
звітного періоду, в якому були здійснені, і відносяться безпосередньо на зменшення фінансових результатів [2]. 

Таким чином, у фінансовому обліку для забезпечення своєчасного контролю за формуванням понесених 
витрат на виконання проектних робіт проектними підприємствами використовується субрахунок 903 «Собівартість 
реалізованих робіт і послуг», при цьому сума загальновиробничих витрат, так і як у виробничих підприємствах, при 
розподілі списується з кредиту рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» в дебет рахунків 23 «Виробництво» та 90 
«Собівартість реалізації». 

Отже, формування собівартості проектно-кошторисних робіт першочергово залежить від специфіки 
виконання замовлення (наприклад, освітлення трас загального призначення, стандартне приєднання до електричних 
мереж житлових будинків, водопостачання та водовідведення водонапірних башт, буріння свердловин тощо). 
 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства 
фінансів України № 318 від 31.12.99.  

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти», затверджене наказом 
Міністерства фінансів України№ 205 від 28.04.01.  

3. Методичні рекомендації з формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури 
та житлової політики України № 64 від 29.03.02.  
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ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 

Із 01.01.2018 року в Україні почав діяти оновлений Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», що вносить зміни до норм вітчизняного законодавства з метою приведення його до 
міжнародних стандартів. 

Одним із нововведень є розширення переліку підприємств, що повинні вести облік відповідно до 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. В контексті зазначених змін доцільно виокремити поняття 
«підприємства, що становлять суспільний інтерес», до яких відносять: 

− великі підприємства, відповідно до класифікації, наведеної в оновленому законі; 
− підприємства-емітенти цінних паперів, що допущені до торгівлі на біржі; 
− банки, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди та інші фінансові установи (окрім фінансових 

установ, що належать до мікро та малих підприємств) [1]. 
Головною метою запровадженого поняття, на думку д.е.н. Проскури К., є підвищення рівня публічності 

та доступності фінансової інформації підприємств шляхом розкриття інформації на власних сайтах та 
запровадження вимоги надання фінансової звітності на запит зацікавлених сторін [2]. 

Варто зазначити, що для новоутвореного поняття «підприємства,що становлять суспільний інтерес» 
також розширено ряд вимог: 

− утворення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше 
двох осіб 

− особа, що претендує на посаду головного бухгалтера повинна мати повни економічну освіту, досвід 
роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше трьох років, ще важливим 
аспектом є відсутність непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері 
господарської діяльності. 

− терміни подання фінансової звітності, тепер вищезгадані підприємства повинні оприлюднити річну 
фінансову звітність на своїй веб-сторінці до 30 квітня року, наступного за звітним, разом із аудиторським висновком. 
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Найближчим часом в Україні буде впроваджена єдина Система фінансової звітності, де зазначені 
вищепідприємства повинні будуть публікувати свою фінансову звітність в стандарті XBRL.  

Формування єдиної Системи такої звітності стане значним зрушенням у напрямку ефективного 
управління економікою та стимулювання економічного зростання. Система значно спростить процес обміну 
діловою інформацію. Зокрема, це дозволить банкам отримувати фінансову звітність за міжнародними 
стандартами фінансової звітності від суб’єктів господарювання в автоматичному режимі, що спростить та 
одночасно сприятиме підвищенню прозорості у відносинах банків із клієнтами[3]. Таким чином, якісна та 
доступна корпоративна фінансова звітність виступатиме важливою та необхідною ланкою для покращання 
інвестиційного клімату. 

В загальному можна сказати, що нововведення і зміни в законодавстві намагаються зробити національну 
фінансову звітність ще ближчою до міжнародного рівня і це дає змогу будувати нові об'єктивні шляхи розвитку 
і вдосконалення бухгалтерського обліку. 
 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV.  
2. Проскура К. Нові правила обліку. URL: http://www.visnuk.com.ua /uk/publication/100006336-novi-pravila-

obliku.  
3. Смолій Я. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_ 

article;jsessionid=4006E64BB9AFA65789B6871E5D3A4A3E?art_id=60836528&showTitle=true 
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ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  

В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
 

Однією з основних проблем прийняття управлінських рішень на будь-якому підприємстві є неможливість 
передбачити всі релевантні майбутні події, які не можуть залежати від дій управлінського персоналу. Прогнозування  
майбутніх витрат або доходів ускладнюється внаслідок невизначеності різних подій та явищ (попит, погодні умови, 
політична нестабільність тощо), які впливають на господарську діяльність підприємства. Приймаючи управлінські 
рішення, необхідно враховувати фактор невизначеності, який впливатиме на поведінку витрат і доходів. 
Невизначеність, як відсутність необхідної в достатньому обсязі інформації буде зумовлювати певний рівень ризику, 
який характеризується ймовірними відхиленнями фактичних значень показників від очікуваних та величиною цих 
відхилень. Невизначеність пов’язана з наявністю можливих випадкових подій, тому насамперед потрібно встановити 
ці можливі випадки настання подій і визначити можливість їх настання. Для того, щоб визначити ймовірність 
настання певної події, необхідно визначити відношення числа сприятливих наслідків випробування до загального 
числа всіх можливих наслідків.  

Науковці і фахівці з управлінського обліку, досліджуючи поведінку витрат і доходів із застосуванням 
різноманітних методів, зазначають, що для отримання найточніших результатів необхідновикористовувати 
певні критерії, зокрема [1, с. 54-55]: економічна правдоподібність (зв'язок між витратами та їх фактором має 
економічний сенс); значимість незалежних змінних величин (для оцінювання значимості використовують 
показник коефіцієнта детермінації та розраховують стандартну похибку обчислення); адекватність функції 
витрат реальним умовам діяльності підприємства. 

 
1. Партин Г.О.Управлінський облік: підручник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І. Ясінська, Т.І. Воск-

ресенська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 340 с. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ  ВИТРАТ НА ПРИКЛАДІ АЗС КМП “ГРАНІТ” 

 
Процесу управління господарською діяльністю підприємства притаманні одночасно і складність і 

комплексність. Впровадження системи управлінського обліку з метою збирання інформації для прийняття 
ефективних управлінських рішень є також складним процесом, і може змінюватися в залежності від 
поставлених завдань щодо управління підприємством. Зважаючи на необхідність підвищення ефективності 
виробництва за умов зростання конкуренції, вітчизняні підприємства активно впроваджують і вдосконалюють 
систему управлінського обліку, яка дає можливість чітко відстежувати, аналізувати, контролювати і планувати 
витрати, доходи та фінансові результати діяльності. Системне порівняння витрат і результатів діяльності 
дозволяє оцінити ефективність роботи підприємства загалом, і без сумніву, що відсутність порівняння може 
призвести до непоправних помилок при виборі економічної політики підприємства, прийнятті управлінських 
рішень, а також визначенні ціни на продукцію, роботи, послуги.  
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Витрати підприємства є одними з основних  об’єктів для управління, як підприємства загалом, так і 
окремими його структурними підрозділами. На прикладі АЗС КМП «Граніт», основним видом діяльності якого 
є роздрібна торгівля пальним ми розглянули особливості обліку витрат, їх розподіл та класифікацію для потреб 
управлінського обліку. Для вирішення завдань системи управлінського обліку, особливу увагу, приділено 
класифікації витрат АЗС КМП «Граніт», зокрема, впливу на фінансові результати та прийняття управлінських 
рішень (табл.) 

Варто зазначити, що класифікація витрат АЗС КМП «Граніт», зокрема їх розподіл на прямі і непрямі 
(наведені у табл.) здійснена з метою використання суми витрат, які можна віднести до певного об’єкта і які не 
можна безпосередньо віднести економічно доцільним шляхом до об’єкта калькулювання, а також формування 
раціональної структури витрат. Крім того, враховуючи особливості даного підприємства, на нашу думку, 
особливе значення має визначення релевантної інформації  про витрати, їхню поведінку залежно від зміни 
впливу чинників зовнішнього і внутрішнього середовища для прийняття управлінських рішень.  

 
Класифікація витрат для потреб управлінського обліку на прикладі АЗС КМП “Граніт” 

Ознаки 
класифікації 

Групи 
витрат 

Приклади витрат 

Спосіб 
віднесення 
до об’єктів 
обліку 

прямі - витрати пов’язані з придбанням, транспортування,  
зберіганням, реалізацією ПММ;  
- на оплату праці працівників та обов’язкові відрахування з неї; 
- витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством;  
- витрати за надання консультаційних, інформаційних, аудиторських та інших послуг 
сторонніх підприємств;  
- плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків; 
- витрати на оплату послуг зв'язку (пошта, телефон, стільниковий зв'язок, доступ до 
інтернету тощо); 
- витрати на амортизацію основних засобів; 
- витрати на сплату податків і зборів; 
- підписка на газету «Все про бухгалтерський облік» та інші друковані видання, тощо. 

непрямі  - витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного 
середовища; 
- повірка паливо-роздавальних колонок (ПРК); 
- витрати на придбання спецодягу, спецвзуття, спецхарчування, миючі засоби, вогнегасників 
тощо; 
- витрати на проведення медоглядів, придбання медикаментів для комплектації медичних 
аптечок;  
- витрати на охорону праці; 
- витрати пов’язані зі сплатою комунальних послуг. 

 
Тому, важливою і необхідною є класифікація витрат та їх розподіл на релевантні і нерелевантні, а також 

визначення рівня контрольованості витрат на різних рівнях управління.  
 

1. Партин Г.О. Системно-орієнтоване управління витратами промислового підприємства: монографія / 
Г.О. Партин, А.І. Ясінська. – Л.: ЗУКЦ, ПП «Біарп», 2011. – 200 с.  
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ЕВОЛЮЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 

 
Із зародженням перших людських цивілізацій виникло й таке поняття як облік. Насправді, перші кроки 

примітивного, на той час, обліку мали неабиякі наслідки для історії людства. Потреби , що виникали в 
господарському житті зумовили розвиток і удосконалення обліку і в подальшому. Історія розвитку 
бухгалтерського обліку дає змогу набути необхідні знання з історії бухгалтерського обліку. Формування та 
історична еволюція цієї науки дає змогу перш за все навчитись аналізувати, досліджувати і оцінювати 
бухгалтерський облік в історичному аспекті [2].   

Перші згадки про облік на території України датовані  ІІІ ст. до Р. Х. — ІІ ст. Р. Х., коли на території країни 
панувала всім добре знана Трипільська культура. Завдяки археологічним розкопкам відомо про те, що вже в часи 
Трипільської культури використовувалися примітивні таблички-статуетки, на яких вівся облік майна.  

Про більш зрілий облік в стародавні часи на території України ми дізнаємось вже з давньогрецьких джерел. У 
часи заселення греками узбережжя Чорного моря облік у грецьких колоніях був організований за тими ж 
принципами, що і у Греції. Облiк вiвся нa вибiлених гiпсом дощечкaх, глиняних черепкaх, iнколи нa пaпiрусi.  

Основною грошовою одиницею булa дрaхмa. Сто дрaхм стaновили мiну, a 60 мiн – тaлaнт. Серед 
грецьких міст-колоній найбільш розвиненим в економічному аспекті було місто Ольвія. Вже тоді у цьому місті 
карбувалися монети, велась значними розмірами торгівля. Саме через це, торгівля та грошовий обіг вимагали 
належного обліку [2].    
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У період існування Київської Русі облік набуває більшого значення, оскільки у цей час відбувався 
стрімкий розвиток держави. Цей період характеризується примітивними прийомами обліку, пов’язаними зі 
збором данини та обліком торгових оборотів [1]. 

У часи правління Ярослава Мудрого діяв принцип: держава є власником всього, або майже всього майна, 
що знаходилось в країні. Цей принцип став основою для створення єдиного органу, який регламентував 
порядок ведення облікових записів, підпорядкувавши їх вертикальним правовим відносинам. Ведення обліку в 
ті часи знаходилось безпосередньо в підпорядкуванні печатника, який слідкував за княжою канцелярією та 
укладав княжі грамоти, при цьому він був начальником канцелярії та мав на збереженні княжу печать [1]. 

Поштовхом у розвитку культури, освіти і облікової науки в Київській державі стало християнство. Ідеї 
української бухгалтерії зародились в монастирях під впливом візантійської наукової думки. У монастирях 
навчали людей, які в майбутньому мали займатися обліком та іншою писарською роботою. Там була 
сконцентрована вся наукова думка, відкривались школи, навчались веденню обліку і записів [1]. 

Облік в монастирях був організований за принципом камеральної форми. Об’єктами обліку була готівка, 
доходи, видатки, а також дебіторська і кредиторська заборгованість. У цей період в Україні переважала проста 
бухгалтерія, хоча почали з’являтись паростки застосування подвійного запису. 

У той час матеріальну і кримінальну відповідальність за збереження довірених їм цінностей, несли комірники. 
У монастирях був свій порядок розподілу облікових обов’язків: управителем був келійник, йому підпорядковувались 
казначей і старці. Казначей відповідав за зберігання грошей, вів їх облік. Старці несли адміністративну та 
матеріальну відповідальність за ведення разових робіт і виданих їм під звіт матеріальних цінностей. В цей період в 
державі формувався принцип: кожна людина – об’єкт обліку, вона є підзвітною владі [1].  

У Козацьку добу джерелами доходів Війська Запорізького були: військова здобич, зовнішня та 
внутрішня торгівля, продаж вина, платня від перевезень, подимний податок, а також королівська (пізніше – 
царська та гетьманська) платня грошима і натурою та регалії (розподіл між куренями рибних і звіриних ловів, 
сіножатей). Все це вимагало добре організованого обліку. 

На противагу казначею у Київській Русі, облік майна, доходів і видатків у Запорізькій Січі вів скарбник 
січового скарбу (шафар) та його апарат, до якого входили: два шафари, два підшафарії та кантаржей (хранитель 
мір і ваг). Облік доходів і видатків вели скарбник і його підлеглі у спеціальних книгах, чорнилом за допомогою 
гусячого пера. Окремо велась книга обліку касових операцій і матеріальних цінностей. Вихід урожаю, тобто 
його сумарна кількість, велась в ужинних та обмолот них книгах, списання продуктів відображалось записами в 
спеціальній «столовій книзі». Завершувались облікові роботи складанням звіту, який подавався кошовому 
отаманові та Козацькій Раді [3]. 

Характерними особливостями обліку в Запорізькій Січі були: детальне й окреме ведення спеціальних 
книг обліку доходів і видатків, обліку касових операцій і матеріальних цінностей; облік козацьких державних 
фінансів підпорядковувався гетьманові й не відокремлювався від його особистого майна [2].Період рецесії 
бухгалтерської науки в Україні відбувався разом із винищенням Запорізької Січі Катереною II. Після цього на 
територію Лівобережної України поширювались норми обліку, які велися в Московії.  

Першоджерела розвитку бухгалтерського обліку в Україні тісно пов’язані та переплітаються з його 
розвитком у державах, до складу яких входили українські землі. Оскільки територія України входила свого 
часу до складу Російської держави, то і розвиток науки про облік на цих землях наклав свій відбиток. 
Аналогічний процес відбувався і на Західній Україні, яка перебувала у складі Польщі і пізніше Австрії (Австро-
Угорщини). Враховуючи різницю у рівнях розвитку промисловості Австрії та Росії, слід відзначити більш 
прогресивний розвиток бухгалтерського обліку на західноукраїнських землях. 

Систему бухгалтерського обліку, зокрема в торгівлі, регламентував Банкрутський статут від 1800 р. За 
ним торгівля розподілялась на три види: гуртову, роздрібну та дрібну. Обов’язковими обліковими реєстрами за 
статутом були: товарна, касова та розрахункова книги. Операції з гуртової торгівлі обов’язково велись за 
подвійною бухгалтерією, а роздрібної – за простою. Тому в гуртовій торгівлі додатково застосовувались: 
журнал хронологічних записів, книга вихідної кореспонденції, книга вихідних фактур і Головна книга [1]. 

На західноукраїнських землях розвиток бухгалтерського обліку відбувався під впливом німецької 
бухгалтерської школи. Вагомий внесок у розвиток обліку на Заході України зробив Ревізійний Союз 
Українських Кооперативів (РСУК). Цю структуру було створено у 1904 р. у Львові після прийняття закону про 
обов’язкову ревізію для кооперативних спілок [2]. 

В роки радянської влади облік був відображенням планової економікиі. У зв’язку з цим в систему 
бухгалтерського обліку були введені показники плану і різні нормативи, що дозволяло здійснювати контроль за 
фінансово-господарською діяльністю.  

На початку 90-х рр. ХХ ст. в Україні відбулося реформування власності та перехід до ринкової еконо-
міки. У зв’язку з цими перетвореннями бухгалтерський облік об’єктивно потребував методологічного 
удосконалення відповідно до нових вимог, що висувались до національної системи обліку. Першим кроком 
щодо втілення ідеї реформування бухгалтерського обліку була постанова КМУ від 20.10.98 р. № 1706 «Про 
затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних 
стандартів» [1]. 

Головним завданням зміни національної системи бухгалтерського обліку було прискорення процесу її 
приведення відповідно до вимог ринкової економіки і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Однією 
з найважливіших подій в економічному житті країни стало прийняття 16 липня 1999 р. Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Закон декларує існування бухгалтерського обліку як 



 346 
 
джерела інформації про результати діяльності підприємства, користувачами якої є передусім власники 
підприємства і потенційні інвестори. Відповідно до даного Закону бухгалтерський облік є обов’язковим видом 
обліку, який ведеться підприємствами [1]. 

Історія свідчить, що формування бухгалтерського обліку на території України велось досить активно, 
підтвердженням цього є чимало історичних та наукових праць. Розвиток економіки у всьому світі не 
зупиняється ні на секунду, тому облік як наука удосконалюється з кожним наступним днем. Україна, як 
держава з ринковою економікою, перейняла багато новаторства від країн Європи і зараз стоїть на шляху 
активного розвитку, як економіки в цілому так і бухгалтерського обліку зокрема.  
 

1. Історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні. – [Електронний ресурс]. Режим доступу – 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: ОБЛІКОВО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ 

 
З інформаційно-інтелектуальним розвитком суспільно-економічного середовища спостерігається 

підвищення уваги до проблем, зокрема обліку, оцінки та інвентаризації нематеріальних активів підприємства. 
Активи такого типу здатні не тільки відігравати важливу роль у процесі одержання прибутку але й мають 
суттєве значення в управлінні розвитком підприємства. Нематеріальні активи є важливим об'єктом 
бухгалтерського обліку і за своїми характеристиками, складом, та рівнем впливу на результати господарської 
діяльності та фінансовий стан підприємства є неоднозначним для різних підприємств. 

Саме формалізоване облікове відображення нематеріальних активів дозволяє зробити управління 
нематеріальних активів більш ефективним, грунтованим на стандартизованих показниках обліку і звітності. 
Облік нематеріальних активів забезпечує надходження інформації щодо наявності та руху нематеріальних 
активів на підприємстві, а періодичні інвентаризації дозволяють скоригувати вартісну оцінку цих активів. 
Тобто ефективне облікове відображення нематеріальних активів в управлінні − це запорука фінансового успіху 
підприємства. 

Аналіз нормативної  та фахової літератури свідчить, що існують різні підходи, які трактують сутність 
поняття «нематеріальні активи». Так, згідно з п. 4 П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" − це немонетарний актив, 
який не має має теріальної форми та може бути ідентифікований [1]. Аналогічне тлумачення міститься й у п. 8 
МСБО 38 «Нематеріальні активи».  

Економічний підхід трактує НМА як засоби з терміном використуання понад рік. Використання таких 
активів пов’язано із отриманням економічної вигоди підприємства, формування його ринкових конкурентних 
переваг. Отже, НМА розглядають як об’єкти оформлених прав інтелектуальної власності та інструменти 
захисту результатів інноваційної діяльності відповідно до юридичного підходу [2, c. 243]. 

Правильна ідентифікація нематеріальних тактивів і їх зарахування до належних облікових груп є 
принциповим як для потреб бухгалтерського, так і податкового обліку. Це, по-перше − це дозволяє значно 
спростити та прискорити процес складання фінансової звітності (насамперед − Приміток до річної фінансової 
звітності), а по-друге − коректно визначити строки корисного використання таких активів, виходячи з 
мінімально допустимих строків дії відповідних прав [3]. 

Ведення обліку об'єктів нематеріальних активів здійснюється за групами (тобто сукупністю однотипних 
за призначенням й умовами використання). Правовими нормами визначено перелік і склад таких груп: 

− права користування природними ресурсами (121 код субрахунку); 
− права користування майном (122 код субрахунку); 
− права на комерційні позначення (123 код субрахунку; 
− права на об'єкти промислової власності (124 код субрахунку) − право на винаходи, корисні моделі, 

тощо. Окремо виділяють авторське право та суміжні з ним права (125 код субрахунку) та інші нематеріальні 
активи (127 код субрахунку), зокрема право на провадження діяльності, використання економічних й інших 
привілеїв тощо. 

Таким чином, правильне управління нематеріальними активами суттєво впливає на фінансовий стан 
підприємства. З огляду на тенденції розвитку світових ринків, нематеріальні активи виступають як головний 
каталізатор створення вартості підприємства, а їх частка в структурі капіталу постійно зростає, що зумовлює 
потребу вдосконалення їх обліку. 

 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”: Наказ Міністерства 

фінансів України № 242 від 18.10.99 р. [Електронний ресурс].– Режим доступу: http:// 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТИ В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 
У світі відбуваються постійні зміни, у зв’язку з цим, перед   суспільством ставиться вимога  швидко та якісно 

адаптуватися до нововведень. Про криптовалюту сьогодні говорять на кожному кроці. Тим часом, одні вважають її 
революційним трендом на фінансовому ринку, а інші – глобальною фінансовою бульбашкою, яка одного разу лопне, 
більшість поки взагалі має дуже віддалене уявлення про те, що це таке. Саме тому розуміння принципів електронної 
валюти є важливим завданням для кожної успішної людини. 

Криптовалюта – вид цифрової валюти емісія та облік якої здійснюється за допомогою асиметричного 
шифрування з використанням криптографічних засобів захисту.  

Розглядаючи питання криптовалютних відносин, слід зазначити, що на даний момент у світі кількість видів 
криптовалют вже наближається до двох тисяч і ринок продовжує рости. За даними блогу Visual Capitalist, станом на 
початок вересня 2018 року обсяг криптовалют у світі  оцінювався у $225,3 млрд. Основна частка (51%) припадала на 
біткоін, а 12% займав Ethereum [1], які, в свою чергу, приймаються всіма біржами й обмінними пунктами. 

Біткоін - одна з найвідоміших віртуальних електронних валют, який функціонує без впливу будь-якого 
контролюючого органу, або центрального банку. Обробка  його транзакцій здійснюються колективно, учасниками 
мережі,  що дозволяє проводити будь-які операції анонімно. Мережа біткоін заснована на так званому "блокчейні" 
(ланцюжку блоків) і являє собою публічний реєтр, який зберігає дані про всі транзакції системи. Усі транзакції 
захищені електронними підписами користувачів — учасників мережі, які  проводять з ними будь-які операції. 

Одна з провідних країн світу, а саме Японія, офіційно визнала біткоін платіжним засобом, який виконує 
функцію валюти [2]. Хоча національною грошовою одиницею залишилася лише ієна. 

Ще одна країна – Південна Корея – заявила про намір легалізувати крипто валюти. 
Національний банк України (НБУ) досі чітко не визначився, що ж робити з криптовалютами.  
Днями з’ясувалося, що в Україні криптовалюти не отримали визнання. Про це заявив заступник голови НБУ 

Олег Чурій. За його словами, оскільки нема центрального емітента, то це точно не валюта. Тобто, Нацбанк не може 
признати це платіжним засобом. Головна причина, це те, що люди можуть втратити гроші, зокрема, внаслідок 
шахрайства з криптовалютами, зазначив Чурій. 

Прямої законодавчої заборони на операції з використання криптовалюти в Україні не існує, підкреслила 
Єлизавета Белей з юрфірми Антіка. Саме тому ані роз'яснення НБУ, ані інші підзаконні нормативно-правові акти не 
можуть замінити закон, який би прямо врегулював або заборонив обіг криптовалюти [4]. 

При використанні біткоіну, звертаєш увагу на ряд переваг[3], а саме: 1) Анонімність, яка не дає можливості 
контролювати перекази криптовалюти, порівняно з національними валютами 2) Відкритий код алгоритму дає змогу 
"майнити" (добувати) її кожному бажаючому. 3) Віртуальна валюта не схильна до ризику інфляції. 4) Біткоін - це 
децентралізована валюта, що не має визначеного емісійного центру і не прив’язаний до жодної з наявних валют. 6) 
Захищеність коду, який не дає можливості його скопіювати. 7) Дешевий та швидкий спосіб здійснення платежів між 
учасниками ринку. 8) Можливість здійснення мікроплатежів дозволяє надсилати адресату 0,00001 грн. 9) 
Застосування криптовалюти дає можливість організовувати благодійні фонди з надсиланням пожертвувать. 

Проте ці самі переваги криптовалюти вже негативно впливають на національну валюту, за допомогою якої 
держава може контролювати багато сфер суспільства. І при рості популярності криптовалюти зменшується 
державний вплив. Оскільки перекази біткоінів здійснюються анонімно то вони є зручним способом відмивання 
грошей та фінансування тероризму. З метою запобігання неправомірного використання віртуальних валют, 
Європейська Комісія акцентувала увагу на необхідності пошириння вимоги Директиви ЄС про боротьбу з 
відмиванням грошей та фінансуванням тероризму[5].  

Не зважаючи на ряд переваг, біткоін не підходить для використання його в якості основної валюти для 
економіки країн. Основною причиною цього - є дефляція, яка приводить до того, що спільнота починає більше 
накопичувати і  менше витрачати, що негативно впливає на виробництво товарів та послуг. 

В свою чергу, дана криптовалюта може використовуватись як альернатива традиційним грошам і врятувати 
бізнес, як у випадку з Uber у Буенос-Айресі [6], або містити великі ризики і стати джерелом для злочинців у їхній 
незаконній діяльності. Хочемо ми того чи ні, а індустрія криптовалюти все частіше буде заявляти про себе і 
відповідно, держави будуть змушені врегулювати їхнє використання. Практика показує, що після фінансової кризи 
2008 року біткоїни можуть стати хорошою альтернативою і запасною валютою традиційним грошам, тому розвиток і 
популярність біткоїнів все ще попереду. 

 
1. Криптовалюта в Украине. Все что нужно знать [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nv.ua/techno/it-industry/kriptovaljuta-bitcoin-v-ukraine-vse-chto-nuzhno-znat-1918518.html   
2. Японія офіційно визнала Bitcoin платіжним засобом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zaxid.net/yaponiya_ofitsiyno_viznala_bitcoin_platizhnim_zasobom_n1422247     
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ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:  ЗНАЧУЩІСТЬ ТА ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 

 
Однією з найважливіших  ланок економічних відносин у суспільстві є податки, вони ж є основною 

формою доходів держави, а також важливим важелем впливу держави на суспільство. Державний бюджет 
України складається  у середньому на 81% з податкових надходжень [1]. 

У чинній податковій системі України одне з центральних місць з-поміж усіх податків посідає податок на 
доходи фізичних осіб, який є вагомим важелем регулювання розподілу між державою та населенням 
фінансових ресурсів. Цей податок є одним із найстабільніших та найдієвіших джерел формуванням дохідної 
частини бюджету разом з тим, він безпосередньо впливає на рівень доходів населення та їх розподіл, 
виконуючи в такий спосіб роль соціального регулятора. Податок на доходи фізичних осіб - це прямий податок, 
що залежить від результату господарської діяльності, а саме від доходу фізичних осіб.  

Проблема оподаткування доходів фізичних осіб була завжди актуальною, що зумовлено його значенням. В 
процесі дослідження розглянуто праці таких науковців, як: Т. Чижикова, М. Сидорович, К. Безверхий та інших. 

Значимість ПДФО обумовлена такими факторами: 
1) безпосередньо зачіпає інтереси всіх без винятку верств економічно активного населення країни; 
2) один з основних податків, який дозволяє в максимальному ступені реалізувати основні принципи 

оподаткування: справедливість і рівномірність розподілу податкового тягаря; 
3) дозволяє обкладати доходи, які отримуються з різних джерел [2]. 
Порядок нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового 

кодексу. Механізм нарахування і стягнення податку на доходи фізичних осіб повинен базуватися на складових 
елементах системи оподаткування та чинному податковому законодавстві. 

Згідно з Податковим кодексом України платниками ПДФО є: 
- фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні 

доходи; 
- фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; 
- податковий агент - юридична або самозайнята особа, які зобов’язані нараховувати, утримувати та 

сплачувати податок від імені та за рахунок коштів платника [3]. 
Варто зазначити, що проведення адміністративно-територіальної реформи у 2015 році змінило розподіл 

ПДФО, якщо раніше податок сплачувався за місцем реєстрації, то після децентралізації кожен рівень бюджету вправі 
претендувати на свою частку: бюджети міст обласного значення — на 60%, обласні бюджети — на 15%, 
держбюджет — на 25% [2]. 

Так, у 2015  році в порівнянні з 2014 роком надходження до зведеного бюджету зросли з 75 203 млн. грн. до 
99 983 млн. грн., тобто спостерігається позитивна динаміка у збільшенні надходжень (збільшення на 24,8%). У 2016 
та 2017 роках зростання надходжень  продовжується і ПДФО становить 138 782 млн. грн. та 185 686 млн. грн. 
відповідно. 

Щодо місцевих бюджетів то ситуація складається аналогічно, відбувається значне зростання надходжень від 
ПДФО, а саме від  54 921 млн грн у 2015 році до 110 653 млн грн у 2017 році. Не значне скорочення можемо 
спостерігати тільки у 2015 році коли податок з доходів фізичних осіб становив  54 921 млн грн, тоді коли   у 2014 
році цей показник був на рівні  62 557 млн грн  (скорочення 12,2%). 

Станом на 30.07.2018 року збір податку на доходи фізичних осіб виконано на 57% відносно плану, що є 
досить посереднім показником так як збір ПДВ на цю ж дату  виконано на 73%, а збір податку на прибуток 
підприємств  на 66% [4]. 

ПДФО відіграє значну роль у перерозподілі доходів громадян з його допомогою держава має можливість 
впливати на рівень доходів і накопичень громадян. Податок можна назвати соціальним регулятором, так як він  
перерозподіляє доходи кожного економічно члена суспільства, під час його сплати формуються взаємозв’язки 
платників з державою і кожен з них стає учасником бюджетного процесу щодо формування доходів держави.  
 

1. Чижова Т.В. Податок на доходи фізичних осіб: наукові постулати та практичні аспекти функціонування 
[Електронний ресурс] / Т. В. Чижикова. - Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 6. - Ч.5. – 
2014р. – С.103-106. Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/280.pdf.  
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ПРОБЛЕМИ ТА  ПЕРЕВАГИ  ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ  СИСТЕМ  
І ТЕХНОЛОГІЙ В  ОБЛІКУ 

 
Сучасні інформаційні системи і технології вже не повільно впроваджуються, а є частиною 

життєдіяльності всіх сфер суспільства та всіх галузей економіки країни. Нині відбувається глобальний перехід 
до інформаційного суспільства, розвиток якого нерозривно пов`язаний з інтенсифікацією інформаційних 
процесів, необхідністю збору, обробки і передавання величезних обсягів інформації. 

Інформаційна система підприємства –  сукупність інформацій, методів, моделей, технічних, програмних, 
технологічних  засобів  та рішень, а також спеціалістів, які займаються обробкою інформації і прийняттям 
управлінських рішень у межах підприємства. Розрізняють такі типи інформаційних систем: системи обробки 
даних, бази даних, системи підтримки прийняття рішень, експертні системи, бази знань [1].  

Бухгалтерський  облік  є  складовою функції інформування, що спрямована  на отримання інформації про 
роботу підприємства. Інформаційна  система  бухгалтерського обліку  підтримує дві основні бізнес-функції: 
реєстрацію  господарських операцій та підтримку прийняття рішень. Це частина  інформаційної системи, що 
має відношення  до оцінки, аналізу і прогнозування доходу, витрат та інших економічних показників і подій в 
діяльності підприємства загалом та в його підрозділах зокрема [2].  

Основними завданнями, які вирішує інформаційна система на підприємстві є: підвищення ефективності 
виробництва; підвищення оперативності прийняття рішення і поліпшення якості керування  виробництвом та 
підприємствами  у цілому; організація раціональних потоків  інформації  на підприємстві та його бізнес – 
процесів; удосконалення  функціонально – організаційної структури управління тощо.  

Створення та функціонування інформаційних систем тісно пов`язані з розвитком інформаційної технології – 
головної складової частини автоматизованої інформаційної системи. Сучасна інформаційна технологія орієнтована 
на застосування найширшого спектру технологічних засобів електронно – обчислювальних машин і засобів 
комунікацій. На її основі створено та створюється обчислювальні системи мережі різних конфігурацій  не тільки для 
нагромадження,  перероблення інформації, але і для підтримки прийняття рішення керівника тощо. 

Використання комп’ютерних технологій у бухгалтерському обліку та управлінні діяльністю  підприємства дає 
значний економічний ефект. Віддачу від інвестицій в інформаційну систему управління отримують за рахунок: 

– наскрізного і вчасного оперативно-виробничого планування та обліку виробництва, що дає змогу на 20–30 
% знизити втрати безпосередньо в цехах; 

– зниження рівня запасів на складах та транспортно-заготівельних витрат  на 20–25 % (через 5–6 місяців після 
запуску системи); 

– зниження собівартості продукції за рахунок скорочення цехових та загальногосподарських витрат на 3–5 %; 
– зниження дебіторської заборгованості за рахунок її всебічного, персоніфікованого контролю  на 10–20 %; 
– скорочення витрат на адміністративно-управлінський апарат – до 30 %    [3]. 
Проблема  використання інформаційних систем і технологій полягає в тому, що потрібно додатково 

залучати людей, які вміють працювати з програмами, великий вклад коштів на придбання та вивчення усіх 
інноваційних програм. 

Враховуючи усі переваги комп’ютерних технологій і систем у бухгалтерському обліку  необхідно  
зазначити, що дуже  важливим  моментом є визначення ступеня необхідності їх впровадження. Тобто вибір 
способу обробки облікової інформації, машинного або ручного, має відповідати  особливостям  конкретного 
підприємства, його цілям і інтересам, а також сприяти планомірному і раціональному веденню господарства.  

 
1. Інформаційні системи і технології в обліку .Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 

2008. – 320 с.  
2. Інформаційні  технології  в  обліково –аналітичному  забезпеченні  стійкого  розвитку  

інфраструктурних підприємств  [Електроний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33948/1/83_451-458.pdf.  

3. Інформаційні  технології  в бізнесі  / Под ред. М. Желены. – СПб.: Питер, 2002. – 1120 с. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ДФС В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Державна фіскальна служба України (ДФС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну 
податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), державну 
політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а 
також законодавства з питань сплати єдиного внеску [1, c.45]. 

Її основними функціями є: 
- реалізація політики у сфері державної митної справи та боротьби з правопорушеннями під час 

застосування податкового, митного законодавства; 
- контроль за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та 

інших платежів; 
- адміністрування єдиного внеску; 
- здійснення боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного 

внеску, 
- дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю 

ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, 
торгових патентів [2, c.6]. 

Однак, ДФС здійснює не тільки контроль над підприємствами, але і сприяє створенню належних умов 
для вдалого їх функціонування. 

Можна констатувати факт, що сьогодні фіскальні органи зосереджені якраз на виконанні інформативної 
та роз’яснювальної функції стосовно неоднозначних положень ПКУ у формі викладення обов’язкової для 
врахування платниками позиції відомства, справжньої податкової експертизи, податкового консультування у 
тому вигляді, у якому ця діяльність повинна здійснюватися, платники податків отримують від ДФС. 

На сьогоднішній день, податкових консультацій інформативного характеру стосовно постійних змін та 
доповнень до податкового законодавства, особливо в умовах надання інформації щодо типових випадків та 
повної відсутності аналітичних даних відносно нестандартних, для платників податків стало більше. Звісно, що 
чекати на відповідь 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення, в умовах 
непередбачуваності при веденні підприємницької діяльності, не є економічно вигідним та раціональним для 
платника податків. Проте, це є дієвим для введення підприємницької діяльності. 

Отже, податкове консультування не може бути охарактеризовано тільки як консультації з питань 
практичного застосування податкового законодавства, оскільки ця діяльність є значно ширшою за змістом і, в 
першу чергу, спрямована на максимальне задоволення інтересів платника податків у рамках діючого 
законодавства. Тому, може з максимальною віддачею та ефективністю виконуватися податковими 
працівниками, які зобов’язані діяти в інтересах держави [3, c.2]. 
 

1. Положення про Державну фіскальну службу України затверджене постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.05.2014 №236 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/236-
2014-п.  

2. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Фінансовий контроль» [Електронний ресурс]- Режим 
доступу: https://fincontrol.com.ua/index.php.  

3. Лист роз'яснення ДФС [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/transfertne-
tsinout vorenn/listi-rozyasnennya/page2. 
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БАЗОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
Глобалізаційні процеси в економіці є рушієм розвитку міжнародного бізнесу та комунікації. При цьому 

постає проблема розбіжностей у регулюванні бухгалтерського обліку і формуванні фінансової звітності, які 
виникають між різними країнами. Тому впровадження загальноприйнятих вимог до ведення обліку та 
підготовки звітності на основі міжнародних стандартів фінансової звітності сприяє загальній стандартизації і 
зрозумілості. У сучасних умовах господарювання, коли наша держава має наміри співпрацювати з якомога 
більшою кількістю європейських країн, питання щодо складання прозорої та достовірної фінансової звітності 
залишається досить актуальним. 

Вищевикладене обумовлює мету доповіді, яка полягає у дослідженні рівня стандартизації звітності в 
Україні згідно міжнародних вимог. Основним завданням є аналіз останніх нововведень у законодавстві України 
щодо складання звітності різними суб’єктами підприємницької діяльності. 
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Основними законодавчими актами, які регулюють складання фінансової звітності є: Закон України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1], внесені зміни до якого спрямовані на зближення українсь-
кого законодавства до законодавства ЄС, включаючи нові правила ведення бухгалтерського обліку, формування та 
оприлюднення фінансової звітності; національні та міжнародні стандарти з обліку та фінансової звітності. 

Основні зміни до закону пов’язані з:  
- розширенням переліку підприємств, які зобов'язані публічно розкривати свою фінансову звітність та 

складати її за МСФЗ;  
- наведенням критеріїв щодо класифікації підприємств за розміром, що раніше було передбачено лише 

Господарським кодексом України; 
- введенням нового поняття про підприємства, що становлять суспільний інтерес; 
- запровадженням нових форм звітності – звіт про управління та звіт про платежі на користь держави; 
- введенням поняття таксономії фінансової звітності, яка означає склад статей і показників фінансової 

звітності та її елементів, які підлягають розкриттю. 
Всі ці нововведення наблизили законодавство України до вимог законодавства Євросоюзу. Однак 

залишаються певні розбіжності. Як в національних, так і в міжнародних стандартах передбачена проміжна 
фінансова звітність, але її склад в національному законодавстві не розкритий (раніше було передбачено, що 
вона складається з балансу та звіту про фінансові результати), а в міжнародних стандартах – це стисле подання 
всіх форм. Користуватись «стислими» формами фінансової звітності українські підприємства не можуть, так як 
вони подають звітність на затверджених Міністерством фінансів бланках і 3-5 форми передбачені лише для 
звітування за рік. В свою чергу Директива 2013/34/ЄС навіть щодо річної фінансової звітності передбачає такий 
мінімальний склад: баланс, звіт про прибутки та збитки й пояснення до фінансової звітності. Перелік проміжної 
фінансової звітності (у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) та Звіту про фінансові результати (Звіту про 
сукупний дохід)) наведено лише в консультації ДФС, але вона стосується складання фінансової звітності як 
додатку до податкової декларації з податку на прибуток. 

Певні суперечності спостерігаються в термінах подання проміжної фінансової звітності. Якщо до органів 
статистики її необхідно подати в терміни до 25 числа місяця наступного за звітним кварталом, то до органів 
ДФС – протягом 40 календарних днів. Однак її подання в електронній формі передбачає одночасне надсилання 
в обидва органи. Таким чином скорочується термін подання до органів ДФС. 

Отже, внесені зміни до законодавства України щодо складання фінансової звітності наблизили її до 
міжнародних вимог. Одні номінально, так як таксономія фінансової звітності в Україні і так відбувалась шляхом 
затвердження її бланків, інші фактично – запровадження нових критеріїв поділу підприємств за розміром, 
визначення підприємств, що становлять суспільний інтерес та звіту про управління (однак рекомендацій та вимог 
щодо його складання на сьогодні ще немає). Прийняття змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» було спрямоване на основну групу підприємств, які мають найбільші потужності та 
можливості для міжнародної співпраці, що, безумовно, є позитивною тенденцією. 

 
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999р. №996 із 

змінами і доповненнями 
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БУХГАЛТЕРСЬКА СЛУЖБА: РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ  

ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

В умовах сьогодення роль бухгалтера на підприємстві невпинно зростає – з облікового працівника, який 
займається документуванням та перенесенням даних з первинних документів на рахунки бухгалтерського 
обліку та складанням звітності, він перетворився на радника вищого керівництва. Водночас, бухгалтерська 
служба є одним із провідних підрозділів управлінської ланки підприємства, що забезпечує формування повної, 
правдивої та достовірної інформації про фінансовий та майновий стан, здійснення контролю за ефективним 
використанням матеріальних, грошових та трудових ресурсів, а також прогнозування та попередження 
негативних явищ у господарській діяльності підприємства.  

Організація роботи бухгалтерської служби перш за все передбачає визначення організаційної структури 
облікового апарату підприємства.  

Організаційна структура бухгалтерської служби залежить від багатьох факторів, зокрема від виду діяльності 
підприємства, чисельності персоналу, рівня автоматизації облікових робіт тощо. На великих та середніх 
підприємствах вона буває централізованою та децентралізованою. Вибір форми організації бухгалтерської служби 
визначає чисельність її працівників та витрати на їх утримання - використання централізованої форми передбачає 
меншу кількість працівників, ніж децентралізована, оскільки зменшується чисельність адміністративного персоналу. 
Водночас, децентралізація дозволяє краще організувати контроль за виконанням поставлених завдань та 
витрачанням ресурсів підприємства. 

Залежно від підпорядкованості працівників бухгалтерії розрізняють три типи її організаційної структури: 
лінійну, лінійно-штабну та комбіновану. Для малих підприємств характерна лінійна структура, в основу якої  



 352 
 
покладено принцип прямого впливу на підлеглих – кожен працівник бухгалтерії безпосередньо підпоряд-
кований головному бухгалтеру.  

За лінійно-штабної структури бухгалтерської служби розпорядження головного бухгалтера передаються 
до виконавців не безпосередньо, а через заступників, які очолюють відповідні підрозділи бухгалтерії. 

На великих підприємствах застосовується комбінована структура, за якої частина прав головного 
бухгалтера делегується його заступникам, а розпорядження щодо питань, які є найважливішими у роботі 
підприємства, головний бухгалтер надає самостійно. 

Отже, бухгалтерська служба займає провідне місце в процесі управління підприємством та тісно 
взаємопов’язана із його іншими підрозділами, оскільки отримує від них необхідну для ведення обліку та 
контролю за господарською діяльністю інформацію та здійснює безпосередній вплив на виконання планів 
підприємства. Необхідною передумовою раціональної організації бухгалтерського обліку є вибір структури 
бухгалтерської служби, яка, у свою чергу, залежить від ряду факторів, пов’язаних із особливостями 
функціонування підприємства. 

 
1. Шпак В.А. Організація праці облікового персоналу / В.А. Шпак // Проблеми теорії та методології 

бухгалтерського обліку, контролю і аналіз:  між. зб. наук. праць Житомирського державного технологічного 
університету. – 2010. - №3(18). – С.393-400.  
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НАПРЯМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СТАНУ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ  

ЗА НАДАНІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ 
 

Фінансова самостійність підприємств житлово-комунальної галузі в умовах роботи на засадах самоокупності 
може бути забезпечена лише за умов раціонального та ефективного управління дебіторською заборгованістю. 

Вищевикладене обумовлює актуальність теми дослідження та визначає його мету, яка полягає у 
формулюванні окремих практичних рекомендацій щодо напрямів врегулювання дебіторської заборгованості 
житлово-комунальних господарств.  

Для досягнення поставленої мети передбачалося з’ясувати основну причину наявності протермінованої 
дебіторської заборгованості та узагальнити пропозиції щодо напрямків вирішення цього питання.  

Однією з причин виникнення протермінованої дебіторської заборгованості підприємств житлово-комунального 
господарства є регулярні неплатежі населення через встановлення економічно-необгрунтованих та завищених тарифів на 
послуги й через диспропорцію між їх ціною та якістю.  

Для врегулювання та поліпшення фінансово-розрахункової дисципліни житлово-комунальних 
господарств доцільно здійснювати моніторинг дебіторів та формувати реєстр боржників залежно від групи 
споживачів, суми їх заборгованості, термінів її виникнення; формувати план заходів із реструктуризації боргів. 

За результатами дослідження сформульовано ключову проблему несвоєчасного погашення дебіторської 
заборгованості та узагальнено можливі напрями врегулювання стану розрахунків з дебіторами за надані 
житлово-комунальні послуги. 
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ‘ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

 
Система бухгалтерського обліку та фінансової звітності у державному секторі є важливим елементом 

економіки країни, оскільки вона формує та наповнює інформаційну базу, що використовується не тільки для 
прийняття господарських рішень у різних секторах, а й стає фундаментом рішень, які мають політичне 
значення на державному рівні. 

Для забезпечення достовірності облікової інформації і складання якісної звітності установа обирає 
облікову політику, тобто складається наказ (або розпорядження) про облікову політику.  

Згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, облікова 
політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та 
подання фінансової звітності [4]. 
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В свою чергу, доцільно виділити основні завдання облікової політики в процесі організації 
бухгалтерського обліку бюджетної установи [1]: 

- повне відображення в бухгалтерському обліку всіх операцій, що відбуваються в установі; 
- своєчасне відображення фактів діяльності в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності; 
- дотримання вимог бюджетного законодавства про економне та ефективне витрачання бюджетних коштів. 
Облікова політика бюджетної установи відіграє важливу роль в організації облікової інформації, а 

відповідно і в формуванні інформаційного забезпечення в процесі управління бюджетною установою. Тому, 
поряд з іншим, облікова політика несе ще й функціональне навантаження. Основні аспекти, що сприяють 
розкриттю особливостей облікової політики бюджетної установи представлені з різних її сторін і ракурсів 
(табл.) [3]. 

Поряд з зазначеними аспектами облікової політики бюджетної установи, В. А. Кулик пропонує виділити 
ще людський фактор, який би передбачав використання свободи дій в питаннях організації обліку для 
створення дієвої системи бухгалтерського обліку на місцях, яка забезпечить дотримання інтересів розпоряд-
ника коштів [3]. 

Важливим кроком у реформуванні бюджетного обліку є впровадження Національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, що обумовило необхідність перегляду та форму-
вання нового розпорядчого документу про облікову політику у кожній бюджетній установі. Наказ про облікову 
політику суб’єкта державного сектора необхідно формувати з урахуванням норм положень.  

 
Характеристика основних аспектів облікової політики 

Аспекти Характеристика 
соціальний створення соціальних гарантій для захисту зовнішніх користувачів шляхом забезпечення єдності 

інтерпретації даних бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності 
економічний економічний ефект від облікової політики виявляється в оптимальному забезпеченні 

інформацією для управління, скороченні обсягів документообігу, підвищенні дієвості 
внутрішнього контролю 

психологічний за допомогою елементів облікової політики та за умови конкретизації вимог до характеру 
необхідних даних досягається найбільш повне та ефективне забезпечення інформацією всіх 
рівнів управління 

інформаційний сталість та гласність облікової політики дозволяє на її основі будувати прогнози майбутнього 
стану об'єкта, наявність диспозицій дозволяє забезпечити необхідним масивом даних для 
побудови моделей прийняття рішень 

юридичний використання для усунення невизначеностей у нормативних актах з бухгалтерського обліку та у 
якості письмових доказів при вирішенні господарських спорів, конфліктів з контролюючими 
органами 

біхевіористичний використання свободи дій в питаннях організації обліку для створення дієвої системи 
бухгалтерського обліку в установі, яка забезпечить дотримання інтересів розпорядника коштів 

 
Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, вирішують низку 

проблем, що мають місце під час формування облікової політики установи тому, що чітко визначають 
елементи, які мають бути визначенні в наказі про облікову політику: одиниці аналітичного обліку запасів; 
порядок аналітичного обліку запасів, форми первинних документів, що використовуються для оформлення 
руху запасів, розроблені суб’єктом державного сектора самостійно; методи оцінки вибуття запасів; 
періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів; порядок обліку та розподілу 
транспортно-заготівельних витрат, застосування окремого субрахунку або аналітичного рахунка обліку 
транспортно-заготівельних витрат; перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції 
(робіт, послуг); строки корисного використання груп основних засобів; строки корисного використання груп 
нематеріальних активів [5]. 

Облікова політика суб’єкта державного сектору має передбачати постійне (із року в рік) застосування 
прийнятої стабільної облікової політики і підтримувати принцип послідовності. Зміна облікової політики 
суб’єкту державного сектору може відбутися у виняткових випадках, прямо встановлених в НП(С)БОДС, а її 
перегляд має бути обґрунтований [2]. 

Таким чином, формування облікової політики є процесом, який поєднує організацію бухгалтерського 
обліку та його методичні засади. Слід зазначити, що раціональне формування облікової політики дозволить 
створити ефективну систему бухгалтерського обліку, як елемента управління установою. У наказі про облікову 
політику мають бути вказані основні елементи обліку, які мають постійний характер і передбачають кілька 
можливих варіантів застосування 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ 

 
Аудит в Україні є порівняно новим видом діяльності і тому, процес його розвитку супроводжується 

виникненням проблемних питань, що обумовлені впливом цілого ряду чинників і обставин: недосконалість 
вітчизняного законодавства з аудиту, незначний практичний досвід, відсутність методики з проведення та 
документування процесу аудиту. 

Теоретичним, методологічним й методичним проблемам розвитку фінансово-господарського контролю 
та аудиту присвячені праці вітчизняних вчених таких, як М.Т. Білухи, О.Д. Василика, В.П. Вишневського, 
В.М.Геєця, В.І. Кравченка, В.М. Опаріна, Н.І. Рубана, М.В. Федосова та інших. 

Розвиток аудиту в Україні розпочався після прийняття Закону України «Про аудиторську діяльність» від 
22.04.1993 р. Однак, аудит в Україні ще не набув широкого впровадження. Тому в період становлення ринкових 
відносин слід старанно аналізувати зарубіжний досвід і застосовувати його на практиці з урахуванням 
конкретних національних інтересів 

Ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення проблем, які мають місце у професійній діяльності 
аудиторів, аудиторських фірм і роблять неможливим успішний розвиток аудиту. 

До основних проблем розвитку аудиту, слід віднести: 
– проблема сучасного аудитора та довіри до нього. Тобто перед тим як клієнт вирішить надати 

інформацію аудитору, він повинен бути впевнений, що в аудитора вистачить сил і можливостей зберегти її в 
конфіденційності; 

– брак достатнього досвіду аудиторської діяльності, адже аудит в Україні в порівнянні з іншими 
країнами зародився досить недавно. Проте на сьогодні ми спостерігаємо багато міжнародних корпорацій, які 
бачать велику перспективу на українському ринку та заходять в Україну, представляючи абсолютно нові 
рішення та шляхи ведення аудиту, якими давно користуються провідні держави; 

– недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю. В Україні в цілому об’єктивно 
відчувається недостатність вітчизняної спеціальної літератури, а тим більше докладних розробок, посібників з 
проведення аудиту ефективності, що являє собою певну прогалину у формуванні його методології та вимагає 
науково обґрунтованих теоретичних розробок у цьому напрямі та їх практичного втілення; 

– проблема формування ціни на аудиторські послуги. Єдина система розрахунку вартості послуг аудиторської 
фірми в Україні тільки розвивається, тому аудитори часто використовують власну систему формування ціни. 

Аудит в Україні потребує широкої реклами, насамперед, серед потенційних замовників, з одного боку, та 
серед громадськості з іншого. Аудиторська спільнота має постійно роз’яснювати, що аудит – це не тільки 
підтвердження звітності за вимогами Державної комісії цінних паперів та фондового ринку України, а також і 
контрольно-правове супроводження діяльності, і консультування з питань правового та договірного 
забезпечення, і розробка системи внутрішнього аудиту, і бізнес-планування, і науково-методичні розробки з 
питань економіки, управління та права, і робота з персоналом (навчання, підвищення кваліфікації тощо). 

Отже, основними напрямами розвитку аудиторської діяльності в Україні можуть стати: 
1. Розробка механізму практичного застосування МСА в Україні, створення до них коментарів у повному 

обсязі. 
2. Внесення необхідних змін і доповнень до Закону України «Про аудиторську діяльність» з метою 

приведення його у відповідність до інших законодавчих актів України, які прямо чи опосередковано впливають 
на регулювання аудиторської діяльності та розширення переліку підприємств, для яких щорічна аудиторська 
перевірка обов'язкова, а це, у свою чергу, збільшить ринок аудиторських послуг, а також введення додаткових 
положень, які б більш чітко унормували взаємовідносини аудитора та клієнта.  

3. Поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій України з міжнародними та 
європейськими професійними організаціями бухгалтерів і аудиторів. 

4. Розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги на основі вивчення міжнародного 
досвіду з цього питання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 

 
Зовнішньо-економічна діяльність вітчизняних підприємств, зокрема і кондитерської галузі, відіграє все 

більш вагому роль в розрізі євроінтеграційних процесів в Україні.  
Іноземним лідером на українському ринку кондитерських виробів є компанія "Nestlе", яка проводить 

активну економічну та соціальну політику для розвитку галузі. Але вона стратегічно націлена на поси-
лення своїх позицій, що зазвичай реалізуються через механізм монополізації. 

Імпорт кондвиробів в Україну в 2017 році збільшився на 36%, до 46,76 тис. тонн, у грошовому вира-
зі – на 37%, до $168,43 млн. порівняно з попереднім роком. 

Основними постачальниками в Україну стали Польща, Туреччина, Німеччина, Нідерланди, Болгарія 
та ін. 

При формуванні первісної вартості імпортних товарів на рахунок 281 «Товари на складі» буде 
відноситися їх митна вартість, тобто контрактна вартість, перерахована за курсом НБУ на дату ввезення. 

Для розрахунку з іноземними постачальниками за придбані товари використовується пасивний рахунок 632 
«Розрахунки з іноземними постачальниками». Облік за цим рахунком необхідно вести паралельно в національній та 
іноземній валюті. За умови наступної оплати імпортної поставки грошовими коштами цей рахунок є монетарною 
статтею, у зв'язку з чим слід пам'ятати про необхідність визначення в бухгалтерському обліку курсової різниці на 
дату балансу та на дату здійснення операції. За умови зростання курсу іноземної валюти така курсова різниця 
відображається на рахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці», а за умови зменшення курсу іноземної 
валюти, в якій обліковується заборгованість - на рахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці». З подальшим 
відображенням у складі фінансових результатів на рахунку 791 «Результат основної діяльності». 

Для розрахунків з іноземними контрагентами за придбані необоротні активи доцільно використовувати 
рахунок 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», облік на якому ведеться аналогічно до попереднього випадку. 

Але курсова різниця при такій заборгованості, що буде погашатись іноземною валютою або її еквівалентами, 
відображається на рахунках 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць» та 744 «Дохід від поопераційної 
курсової різниці» відповідно. 

Якщо говорити про експортні операції, то Україна у 2017 році експортувала 240,913 тис. тонн кондитерських 
виробів, що на 10% більше, ніж минулого року, повідомила Державна фіскальна служба (ДФС) [1]. 

Згідно з її даними, в грошовому виразі експорт кондитерської продукції збільшився на 15,6%, до $404,7 млн. 
порівняно з 2016 роком. 

Зокрема, Україна наростила постачання за кордон кондвиробів без умісту какао на 2,5%, до 79,385 тис. 
тонн, шоколаду на 4,2% (до 61,01 тис. тонн), хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів - на 20,5% 
(до 100,55 тис. тонн). 

Основними покупцями української продукції були Казахстан, Білорусь, Молдова, Польща, Грузія та ін. 
Під час здійснення операцій з експорту товарів суб’єкт господарювання зобов’язаний враховувати та 

виконувати ряд вимог законодавства, що стосуються документального оформлення. Особливості обліку 
експортних операцій відображено в табл. 

 
Кореспонденція рахунків з обліку експортних операцій 

Зміст господарських операцій Дт Кт 
Дохід від реалізації товарів іноземному покупцеві 362 702 
Оплату за відвантажений товар (роботи, послуги) 312 362 
Попередня оплата за товари (роботи, послуги) 316 681 
65% валюти перераховано для продажу 334 316 
Зараховано на поточний рахунок кошти 311 334 
Списання собівартість реалізованого товару 902 282 

 
Коли товар відвантажено іноземному покупцю, у продавця виникає дебіторська заборгованість, яка є 

монетарною статтею. На основі П(С)БО 21 «Вплив зміни валютних курсів» [2] на дату балансу і дату 
розрахунків за нею необхідно розрахувати і відобразити в обліку курсові різниці. 

Отже, порядок відображення в обліку експортних операцій залежить від умов їх оплати. Для 
відображення експортних операцій в обліку слід користуватись вимогами Податкового кодексу України згідно 
зі внесеними змінами. 

 
1. Сайт Державної фіскальної служби України. Режим доступу: http://sfs.gov.ua/ms/.  
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»: Наказ 

Міністерства фінансів України № 193 від 10.08.2000. 
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БЕНЧМАРКІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Господарська діяльність вітчизняних підприємств у сучасній ринковій економіці України прямо пов’язана з 

певним рівнем ризику. Причинами виникнення ризику є насамперед зростання конкуренції, яка змушує підприємства 
застосовувати різні методи та інструменти управління, які дозволять оцінювати ефективність роботи підприємства на 
різних рівнях бізнес-процесів, забезпечувати стабільний рівень конкурентоспроможності, оптимізувати господарську 
діяльність та впроваджувати інновації. Одним із таких дієвих інструментів управління є бенчмаркінг, який все частіше 
застосовують для підвищення ефективності системи управлінського обліку на підприємстві.  

Бенчмаркінг – це процес пошуку стандартного чи еталонного економічно ефективнішого підприємства-конку-
рента з метою порівняння із власним та переймання у нього найкращих методів роботи [1]. З позиції практичного засто-
сування в управлінському обліку бенчмаркінг можна визначити, як систематичну і безперервну оцінку процесів, прак-
тик і методології обліку компанії, порівняння їх з компаніями-лідерами з метою отримання інформації та прийняття 
рішень, задля удосконалення власної діяльності, що включає різні сегменти фінансового та управлінського обліку.  

Об’єктами бенчмаркінгу можуть бути: методи, процеси, технології, якісні параметри продукції, показники 
фінансово-господарської діяльності підприємств (структурних підрозділів). Досліджуючи виробничі процеси, 
методи чи технології виробництва і збуту продукції, головну увагу приділяють пошуку резервів зниження витрат 
виробництва та підвищенню конкурентоспроможності продукції.  

Значна поширеність бенчмаркінгу в світовій практиці пояснюєтьсятим, що на його основі можна досить 
швидко і з невеликими витратами удосконалювати бізнес-процеси, а це, в свою чергу, є основною складовою  
управлінського обліку на підприємстві. Важливе значення в бенчмаркінгу відіграє не лише зовнішнє інформаційне 
забезпечення (дані конкурентів), а й внутрішнє, яке формується саме в управлінському обліку, так як дані 
фінансового обліку не несуть в собі такого роду інформаційного забезпечення.  

Використання бенчмаркінгу в системі управлінського обліку підприємства насамперед дозволяє: подивитись 
підприємству на себе з боку; об'єктивно проаналізувати свої сильні і слабкі сторони; вивчати підприємства, які є 
галузевими лідерами, визначитися зі стратегічними орієнтирами для ліквідації відставання та виходу на провідні 
позиції; сформувати нові ідеї як у виробничій сфері, так і в сфері збуту; регулярно «тримати руку на пульсі» 
конкурентів, діяти активно та приймати ефективні управлінські рішення; володіти альтернативою традиційного 
стратегічного планування від досягнутого; застосовувати поточне планування (бюджетування) на основі переваг 
конкурентів та власних недоліків. 

Виходячи з різних завдань бенчмаркінгу, можна виділити кілька його види [2]: 
- внутрішній – при якому зіставляється практика і діяльність аналогічних підрозділів в рамках однієї 

організації; 
- конкурентний – при якому зіставляється практика і діяльність даної компанії з практикою і діяльністю її 

конкурентів;  
- галузевий (функціональний) – при якому оцінюється місце компанії в даній галузі або функціональна 

область по декількох галузях.  
Значення бенчмаркінгу в системі управління підприємства, на нашу думку, визначається виходячи з 

можливості використання результатів його здійснення для прийняття ефективних управлінських рішень з 
конкретних питань. В ході розробки програми запровадження бенчмаркінгу важливо сформулювати конкретні 
завдання, для того, щоб результативність самого бенчмаркінгу можна було б визначити рівнем використання його 
результатів системою управління в цілому і по окремих напрямках. 

Таким чином, бенчмаркінг при створенні і функціонуванні системи управлінського обліку відіграє безумовно 
важливу роль і сприяє, якпідвищенню ефективності системи управлінського обліку, так і зміцненню конкурентних 
позицій самого підприємства в умовах ринкової економіки. 

 
1. Осадча Н.М. Використання бенчмаркінгу в системі управлінського обліку / Н.М.Осадча // Хімічна 

технологія: наука, економіка та виробництво: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Шостка, 23-25 листопада 2016 року. - Суми: СумДУ, 2016. - С. 212-216.  

2. Герасимчук Л.М. Бенчмаркінг на підприємстві в умовах глобалізації / Л.М. Герасимчук, Л.С. Пань-
ковська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 3. – Т.3 . – С. 99–103. 
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ОЦІНЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ: ЕТАПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

 
Опираючись на статистичні дані, щодо зростання попиту на аудиторські послуги протягом 2015-2018 

років, можна впевнено стверджувати, що тематика оцінювання аудиторського ризику є досить актуальною. 
Звертаємо увагу на те, що аудиторській діяльності, як і будь-якому виду підприємницької діяльності, 
притаманні певні специфічні ризики, управління якими необхідно оптимізувати. З метою попередження 
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помилок і раціонального планування подальших дій, які повинні бути як  ефективними, так і результативними, 
аудитор попередньо ознайомлюється із даними, що знаходяться в публічному доступі. 

Питанню оцінювання аудиторського ризику присвячено чимало наукових праць, зокрема дослідження таких 
науковців як  Загородній А.Г.,  Овчарик Р.Ю., Петрик О.А., Пилипенко Л.М., Редько К.О., Рудницький В.С. Проте, у 
кожного автора прослідковується спільний підхід до необхідності застосування ієрархічності інформації, 
двоетапного наповнення інформаційного масиву щодо рівня аудиторського ризику, а також можливості коригування 
попереднього плану роботи аудитора безпосередньо в процесі оцінювання аудиторського ризику. 

Очевидна тенденція щодо зростання відповідальності аудитора за якість прийняття і виконання 
аудиторських завдань, зокрема й внаслідок законодавчих змін. З огляду на це модель оцінювання рівня 
аудиторського ризику на основі якісних характеристик втрачає свою актуальність, а методи кількісного 
оцінювання потребують суттєвого вдосконалення.  

Підтримуємо думку науковців, які при оцінюванні ризику контролю рекомендують крім дослідження 
системи бухгалтерського обліку та системи внутрішнього контролю, ще й аналізувати правильність результатів 
зовнішнього контролю і їх врахування на підприємстві у відповідних звітних періодах. Оцінюючи ж ризик 
невиявлення (значення якого не може дорівнювати нулю), на сьогодні необхідно враховувати крім ризику 
неправильного використання аналітичних процедур і неефективного тестування заходів контролю, ризику 
помилкового визначення обсягу вибіркових досліджень в аудиторській перевірці, ще й вплив на процес і 
результати аудиту рівня комп’ютеризації більшості процесів у сфері виробництва, торгівлі та надання послуг, 
зокрема у веденні обліку та формуванні звітності. Оскільки вона призводить до появи нових чинників, які 
впливають на ризик невиявлення. Крім того частину роботи аудитора, цілком може замінити комп’ютерна 
інформаційна система, яка зокрема може: виявляти тенденції в діяльності підприємства, встановлювати 
нехарактерні і підозрілі відхилення шляхом співставлення фактичних, відображених в обліку та звітності і 
планових значень показників, збільшувати обсяг вибірки і тим самим зменшувати рівень ризику невиявлення. 

В свою чергу, є певні особливості, які притаманні лише аудиторові, і жодне програмне забезпечення не 
здатне замінити професійного судження, а також, набутого роками, досвіду. Крім того, варто зауважити, що 
часткова заміна аудитора комп’ютером, спричинить і значні фінансові витрати на безперебійне оновлення 
функціонування програмного забезпечення. 

Процедуру оцінювання аудиторського ризику слід розглянути в розрізі наступних етапів:  
−  Визначення орієнтовної оцінки можливого аудиторського ризику на основі обмеженого інформаційного 

потоку, сформованого із зовнішніх джерел, опублікованої звітності, даних із ЗМІ тощо; 
− Формування чіткого плану оцінювання аудиторського ризику, переліку процедур, що необхідні для 

виконання даного завдання, узгодження окремих моментів із клієнтом і укладання договору; 
−  Глибоке дослідження і аналіз особливостей підприємства та сфери його діяльності. Значну увагу на цьому 

етапі слід приділити вивченню ринку на якому функціонує замовник. Крім того, слід ознайомитись з системою 
внутрішнього контролю, групами типових операцій, а також з оборотами по рахунках бухгалтерського обліку; 

− Застосування відповідних аудиторських процедур з визначення достовірного рівня аудиторського ризику, 
рівня суттєвості помилок тощо, а також оцінювання доцільності проведення альтернативних етапів перевірки; 

−  Дослідження виявлених, під час аудиту, нових обставин та факторів, що прямо чи опосередковано 
чинять вплив на рівень аудиторського ризику конкретної аудиторської перевірки; 

− Коригування плану, програм, аудиторських процедур у випадку зміни рівня аудиторського ризику і 
його складових чи  встановлення неефективності  раніше виконаних аудиторських процедур. 

Отже, такі фактори як складність бізнесу, жорстка конкуренція на ринку, відсутність достатніх стимулів 
у бухгалтерів підприємства розвиватись в професійному напрямку і спокуса до вчинення шахрайських дій, 
можуть вплинути на адекватність, висловленої аудитором, думки. 
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БАЗОВІ ЗАСАДИ ДОКУМЕНТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТУ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 
Бухгалтерський облік як системний процес починається з виявлення, вимірювання і реєстрації фактів, дій 

і подій з метою отримання інформації про господарські операції, суцільне і безперервне спостереження за 
якими здійснюється за допомогою документування. Цей елемент методу бухгалтерського обліку забезпечує 
фіксування фактів господарського життя суб’єкта господарювання під час первинного спостереження за ними і 
є обов'язковою умовою для їхнього відображення в системі обліку та звітності. Від якості оформлення 
документів значною мірою залежить повнота та достовірність показників обліку і звітності. Вищевикладене 
обумовлює актуальність теми дослідження та визначає його завдання, яке полягає в узагальненні окремих 
базових теоретичних засад документування. 

Документування – це спосіб первинної реєстрації фактів господарської діяльності для безперервного 
відображення їх у поточному обліку [1, с. 51]. Бухгалтерські документи виконують такі функції: 

– фіксування та зберігання даних про факт (факти) господарської діяльності, забезпечення їх юридичного 
змісту (правової природи); 
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– передавання даних про господарські факти, відбір і групування їх для подальшого узагальнення в 
системі бухгалтерського обліку; 

– створення можливості первинного контролю за виконанням функціональних обов’язків посадових і 
матеріально-відповідальних осіб щодо господарської діяльності підприємства; 

– забезпечення доказової бази у випадку вилучення документів під час врегулювання господарських 
спорів, досудових та судових розслідувань.  

До процедурної складової з оформлення документів є такі основні вимоги: 
– своєчасність складання документів; 
– правильність оформлення (за формою і змістом), в тому числі, у частині заповнення реквізитів та 

повноти й достовірності даних, наведених у документах. 
Базові нормативно-правові засади щодо документування господарських операцій, дотримання яких 

забезпечує їм юридичну силу, регламентуються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» та положенням «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку». 

Бухгалтерські документи, що використовуються для оформлення господарських операцій, класифікують 
за такими основними ознаками, узагальненими у табл.  

За результатами дослідження з’ясовано, що документування є одним із ключових елементів методу 
бухгалтерського обліку, оскільки первинні документи є підставою для подальшого групування інформації в 
системі бухгалтерському обліку, для її подальшого узагальнення, подання і розкриття у звітності підприємства. 

 
Класифікація документів для потреб бухгалтерського обліку [2, с. 23] 

Клисифікаційні ознаки Класифікаційні групи 

За ступенем узагальнення господарських операцій первинні 
зведені 

За охопленням операцій разові  
накопичувальні 

За місцем складання внутрішні 
зовнішні 

За призначенням 
розпорядчі  
виконавчі  
документи бухгалтерського оформлення комбіновані 

За характером задокументованих операцій 
розрахункові 
грошові 
матеріальні 

 
Узагальнено окремі базові теоретичні засади документування у частині окреслених основних 

інформаційних функцій бухгалтерських документів та переліку основних вимог до їх складання й наведеної 
узагальненої класифікації документів для потреб бухгалтерського обліку.  

За допомогою документування (за формальною ознакою) забезпечується контроль за наявністю, рухом і 
збереженням товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів; кількістю та якістю праці працівників 
та розрахунків за працю. Також документи можуть бути доказами у досудових та судових розслідуваннях.  
 

1. Бухгалтерський облік (частина І): Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів 
спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» / За ред. доктора економічних наук, професора В.Ф. Максімової. – 
Одеса: ОНЕУ, 2013. – 462 с.  

2. Документування в бухгалтерському обліку: процесний підхід: монографія / С.Ф. Легенчук,  
К.О. Вольська, О.В. Вакун. – ІваноФранківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2016. – 228с. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ БАНКІВ  

ПЕРЕД ФОНДОМ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
 

Згідно з Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» фонд є установою, що виконує 
спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і 
ліквідації банків у випадках, встановлених Законом [1]. 

Кількість банків з початку 2014 по 2018 рік значно зменшилась у зв’язку із визнанням банкрутства ряду 
банків. Станом на 01.07.2018 р., в Україні залишилось 82 діючих банки, коли у 2014 році це число становило 178 
діючих банки. Через це виникає необхідність у покращенні рівня страхування вкладів, адже основними ресурсами 
банків є вклади фізичних і юридичних осіб, а також наданню належної уваги з боку банків щодо виконання 
зобов’язань перед фондом гарантування вкладів фізичних осіб. 

Учасниками Фонду на сьогоднішній день є всі банки, крім ПАТ «Державний ощадний банк України». Участь 
банків є обов’язковою. Банк стає учасником Фонду в день отримання ним банківської ліцензії.  
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Фонд гарантує кожному вкладнику банку-учасника Фонду відшкодування коштів за його вкладами у 
національній та іноземній валюті, включаючи проценти, у розмірі вкладу на день настання недоступності вкладів, 
але не більше ніж 200 000 грн. вкладами в кожному з таких банків.  

Варто зазначити, що на протязі останніх років, динаміка фінансових ресурсів має тенденцію до зниження, так 
у 2015 р. фінансові ресурси фонду становили 16 872,6 що на 2 518,2 більше ніж у 2018 р. (табл. 1) [2]. 

 
Динаміка фінансових ресурсів Фонду за 2015-2018 рр., млн грн 

Дата Фінансові ресурси, млн. грн 
01.01.2015 16 872,6 
01.01.2016 14 084,4 
01.01.2017 15 315,9 
01.01.2018 14 354,4 

 
Така ситуація безпосередньо пов’язана і з проблемами функціонування самого Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, зокрема недостатньою кількістю джерел формування його ресурсів, оскільки розміри регулярних 
внесків є недостатніми, а держава обмежується разовим внеском. Крім того є непередбаченою плата за користування 
тимчасово вільними залишками коштів фонду з урахуванням того, що його ресурси не включаються до Державного 
бюджету України. 

Основними джерелами формування коштів Фонду залишаються початкові збори з банків-учасників Фонду, 
регулярні збори з банків-учасників Фонду та пеня, яку сплачують банки-учасники Фонду за несвоєчасне або неповне 
перерахування зборів до Фонду в розмірі подвійної облікової ставки НБУ. 

Початковий збір до Фонду в розмірі одного відсотка зареєстрованого статутного капіталу банкубанки-
учасники перераховують на рахунок Фонду, протягом тридцяти календарних днів з дня одержання банківської 
ліцензії на здійснення банківської діяльності. 

Розрахунок та нарахування регулярного збору здійснюються учасниками Фонду станом на кінець останнього 
робочого дня звітного кварталу за базовою річною ставкою, яка становить 0,5 відсотка бази нарахування за вкладами 
в національній валюті та 0,8 відсотка бази нарахування за вкладами в іноземній валюті. 

База нарахування для розрахунку регулярного збору визначається як середньозважена за розрахунковий 
період сума щоденних балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними. Розрахунковим 
періодом для визначення бази нарахування є звітний квартал поточного року. 

Банки-учасники Фонду зобов'язані подавати йому балансові звіти, аудиторські висновки, іншу деталізовану 
інформацію щодо формування залученої ресурсної бази з метою виконання Фондом функцій щодо забезпечення 
відшкодування коштів вкладникам. 

На наш погляд, перспективами для подальшого розвитку та ефективного функціонування всієї системи 
гарантування вкладів фізичних осіб в Україні є встановлення суми компенсаційних виплат Фондом в залежності від 
рівня процентної ставки за вкладом та розроблення певних процедур гарантування вкладів не тільки фізичних осіб, 
але й фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та юридичних осіб, які належать до малого бізнесу, що 
значно збільшить довіру до банків в Україні. 

 
1. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: ЗаконУкраїни № 4452-VI від 23.02.2012 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124452.html.  
2. Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.fg.gov.ua . 
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СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕВАГИ АВС-МЕТОДУ ДЛЯ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Ефективність управління підприємством, підвищення конкурентоспроможності та отримання бажаних 

фінансових результатів прямо залежить від вибору методів управління та оптимального їх використання. 
Застосування міжнародних стандартів ведення бухгалтерського обліку, зумовили необхідність адаптації існуючих 
методів калькулювання витрат на всіх підприємствах. Одним з таких методів є АВС-метод (activity-based costing), 
який виник у США, і набув поширеності і впровадження, як на вітчизняних підприємствах так і за кордоном. Даний 
метод калькулювання (АВС) – це результат удосконалення традиційного методу калькулювання повних витрат, при 
якому накладні (непрямі) витрати розподіляються спочатку між основними підрозділами, а потім, відповідно, 
відносяться на об’єкти калькулювання  пропорційно до обраної бази розподілу. Сутність АВС-методу полягає в 
тому, що продукція – не причина виникнення витрат, а причина операцій (робіт), у результаті яких і виникають 
витрати. Згідно з методом робоча операція повинна мати індекс-вимірник вихідного результату – фактор-витрат.  
Для прикладу, витрати на утримання складу можна віднести на ті матеріали, які там зберігаються, пропорційно 
зайнятій ними площі (обсягу або вазі) та тривалості періоду зберігання. Якщо порівнювати застосування АВС-
методу і традиційного методу обліку витрат, то АВС-метод має ряд переваг.    
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Для отримання необхідної інформації щодо обліку і калькулювання витрат при застосуванні АВС-методу є дот-
римання певних умов: наявність процесів, які повторюються з певною періодичністю;  процеси підлягають виділенню, 
ідентифікації та формалізації;  результати процесів підлягають  вимірюванню за допомогою певних показників. Дані 
умови дають змогу більш ефективно застосовувати цей метод за певними етапами життєвого циклу продукції. 

Вітчизняними і зарубіжними науковцями розроблено певний алгоритм побудови АВС-методу калькулю-
вання [2]:   

діяльність підприємства можна розподілити на основні види та функції. Тобто, можуть бути замовлення на 
постачання матеріалів; експлуатація обладнання, контроль якості напівфабрикатів і готової продукції їх транспорту-
вання тощо. Кількість видів діяльності залежить від її складності, а тому накладні витрати ідентифікуються із видами 
діяльності;  

для кожного виду діяльності обирається окремий фактор витрат. При цьому дотримуються таких правил: 
простота в отриманні даних, що відносяться до цього носія та ступінь відповідності виміру витрат через носія до їх 
справжнього значення; 

оцінюється вартість одиниці носія витрат шляхом ділення суми накладних витрат по кожній функції на 
кількісне значення відповідного носія витрат; 

для визначення собівартості продукції – вартість одиниці носія витрат множиться на їх кількість за певними 
видами діяльності.   

АВС-метод обліку і калькулювання витрат завдяки своїм перевагам, порівняно з традиційними 
методами, інтенсивно розвивається в теорії й широко використовується на практиці компаніями у всьому світі. 
Він являє собою технологію, що виходить за рамки просто обліку витрат і перетворюється в ефективну 
технологію управління витратами. Таким чином, впровадження ABC-методу калькулювання  на вітчизняних 
підприємствах дасть змогу отримувати найбільш точну інформацію про витрати підприємства й достовірно 
обчислювати собівартість окремих виробів.  
 

1. Потапенко Ю.С. АВС-метод управління  витрат і його переваги порівняно з іншими  методами  
[Електронний ресурс] / Режим доступу:http://masters.donntu.edu.ua/2009/fem/potapenko/library/tez1.htm.  

2. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет / Вахрушина М.А.: Учеб. для студ. вузов, 
обучающихся по экон. спеціальностям. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.:Омега, 2004. – 576 с. 
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ОПОДАТКУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ  

ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 
 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій трансформує сучасну економічну систему.  Фінансові 
системи окремих країн світу удосконалюються і прогресують у контексті глобалізації, поширення ІТ-
технологій та загальної комп’ютеризації. Це сприяє появі нових фінансових інститутів, інструментів та форм 
взаємодії. Так, з’явився аналог традиційних валют – криптовалюта, новий вид електронних грошей, що швидко 
набирає популярності. Незважаючи на відсутність офіційної легалізації криптовалюти в Україні, станом на 
початок 2017 р., наша країна визнана одним зі світових лідерів із її застосування [1].  

Проблемам сутності, впровадження криптовалют та їх обліку  присвячені праці М.Корягіна, Н. 
Королюка,  М. Ліхачова, Н. Поливки, М. Куцевола, О. Шевченко-Наумової, А. Квітки, І. Лубенця та ін. 

Легалізація та оподаткування  доходів криптовалют в Україні –  це актуальне питання, яким цікавляться 
інвестори, трейдери, майнери та просто люди, які отримують доходи у криптовалюті. 

Водночас, питання щодо правового статусу криптовалют та режиму оподаткування, зокрема ПДВ таких 
операцій залишається законодавчо не врегульованим, що унеможливлює здійснення адміністрування та 
контролю за такими операціями.  

Досліджуючи проблеми оподаткування, слід чітко розмежовувати операції безпосередньо з купівлі-
продажу криптовалюти та операції з купівлі-продажу товарів (послуг) за криптовалюту. 

При здійсненні операцій з криптовалютою, в результаті якої, відбувається конвертація в електронні або 
грошові кошти вона набуває правовий статус товару і в такому випадку, виходячи з аналогії законодавчо 
регламентованих принципів оподаткування операцій з валютою, норм Розділу V Податкового кодексу України 
та практики Суду ЄС, такі операції не повинні підлягати оподаткуванню ПДВ [2]. 

При здійсненні операцій з купівлі-продажу товарів (послуг) за криптовалюту остання набуває статусу 
платіжного засобу. При цьому, якщо під час здійснення операцій з купівлі товарів та послуг за криптовалюту  
зберігаються всі  ознаки, властиві господарським операціям, зокрема: економічна ціль – отримання прибутку; пред-
метом виступають певні товари чи послуги. Проведення таких операцій оформлюється відповідними первинними 
документами,  тому у відповідності до норм Податкового кодексу України виникають правові підстави для 
оподаткування їх ПДВ. Тож, вважаємо за доцільне приведення таких операцій до загального порядку оподаткування. 

Також, на нашу думку, криптовалюту слід визнати  рухомим майном з метою оподаткування доходів, 
оскільки його можна реалізувати на біржі та отримати грошові кошти. Відповідно на законодавчому рівні слід 
створити офіційних агентів з продажу криптовалют, а Державну фіскальну службу  уповноважити публікувати 
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курс криптовалюти на своєму сайті, з метою перерахування доходів для цілей оподаткування. В такому випадку 
податок буде стягуватися тільки в разі виведення коштів у фіатні гроші або при купівлі товарів і послуг. 

Однак, запровадженню законодавчого регулювання системи оподаткування операцій з криптовалютами 
повинна передувати легалізація її правого статусу та вироблення ефективного механізму контролю за її 
використанням. Урядом України у 2017 уже здійснено певні кроки у даному напрямку, шляхом реєстрації 
низки законопроектів щодо нормативного регулювання криптовалюти. Слід зазначити, що на теперішній час 
криптовалюта дійсно є певною інновацією, але її використання має чимало недоліків, основними з яких є різкі 
ніким не контрольовані та абсолютно непередбачувані коливання курсу, легкість її використання для вчинення 
різного роду шахрайств, здійснення незаконної діяльності, легалізації прибутку, ухилення від оподаткування. 
 

1. Carnes В. Ukraine Is Silently Leading A Digital Currency Revolution/ Ben Carnes // The Little Black Book of 
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СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Бюджетування – це необхідна складова фінансового планування, оскільки основою будь-якої оперативного чи 

поточного фінансового плану є система відповідних бюджетів. Бюджетування охоплює всі сфери фінансово-
господарської діяльності підприємства та узгоджує діяльність усіх його структурних підрозділів. Бюджетування 
впроваджується на підприємстві для здійснення постійного контролю за виконанням складених бюджетів, аналізу 
поточної ситуації та внесення коректив у господарську діяльність підприємства [1, с. 16-17]. Крім того, завдяки 
бюджетуванню можна вчасно виявити слабкі сторони у фінансовому забезпеченні та в організаційній структурі 
підприємства, неефективність  використання ресурсів, низький рівень управління запасів тощо. Тому, саме система 
бюджетування дає змогу підприємству покращувати свої позиції на ринку, покращити фінансові результати, сприяти 
зростанню  обсягів продажу та зниженню собівартості продукції. 

Для бюджетування основними цілями є формування інформаційної бази для фінансового аналізу та 
фінансового управління, підвищення ефективності використання обмежених ресурсів підприємства, визначення 
напрямів інвестиційної політики підприємства. Бюджетування виконується у двох напрямах: підготовка бюджетів 
окремих структурних підрозділів підприємства та розробка стандартів витрат на окремі види діяльності. Серед 
напрямів бюджетування існує тісний зв'язок. Для бюджетів підрозділів складаються на основі стандартів, а для 
розробки стандартів витрат на окремі види діяльності планують ставки розподілу накладних витрат, що слугує базою 
для визначення нормативної собівартості продукції. На основі даних бюджетів підрозділів складають зведений 
бюджет підприємства. 

Для створення ефективної системи бюджетування на підприємстві необхідно розробити певну її методологію, 
до якої доцільно віднести:  розробляння загальної методики оцінювання ефективності господарської діяльності 
організації, на основі якої визначається система цільових показників для здійснення контролю виконання та 
оцінювання ефективності бізнесу; види та формати бюджетів та методики збирання, оброблення та аналізу планової 
та фактичної інформації про діяльність підприємства у бюджетному періоді, на основі якої формуються бюджети, 
розраховуються відповідні цільові показники діяльності та розробляється управлінська облікова політика 
підприємства; ієрархія об'єктів бюджетування, що формують фінансову структуру організації для цілей 
бюджетування. Крім того, для правильної організації бюджетного процесу необхідно визначити сукупність 
внутрішніх документів, які регламентують процес бюджетування; розподіл функцій, щодо складання, узгодження, 
затвердження, корегування, аналізу та контролю бюджетів між працівниками підприємства. Завдяки чіткій взаємодії 
елементів системи бюджетування забезпечується її цілісність та ефективність на підприємстві [2, с. 17-20]. 

Але, правильна організація процесу бюджетування, її успішна реалізація, в кінцевому результаті не завжди 
може забезпечити ефективність бюджетування. Насамперед, це пов’язано з впливом різноманітних і 
непередбачуваних чинників зовнішнього і внутрішнього середовища у процесі фінансово-господарської діяльності, а 
також поточних проблем, які можуть виникнути в процесі бюджетування: нереальність формування фінансових 
бюджетів; непрозорість бюджету для керівництва;[3] неоперативність складання бюджетів; відсутність   
комплексності бюджетів; неналежний рівень бюджетного контролю за виконанням бюджетів;[4] довготривале 
узгодження бюджетів; неефективність комунікаційних зв’язків між структурними підрозділами підприємства [5]. 
Таким чином, для уникнення проблем та підвищення ефективності бюджетного процесу на підприємстві варто 
особливу увагу приділити бюджетному контролю, який дасть змогу узгодити дії та інтереси різних підрозділів 
підприємства, а також провести оцінку результативності роботи управлінського персоналу. 
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ДОКУМЕНТООБІГ – ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІНСЬКОЇ СИСТЕМИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Важливим аспектом в управлінні діяльністю сучасного підприємства є формування релевантної 
інформаційної бази, на основі якої й приймаються ефективні і раціональні управлінські рішення, тобто від створення 
на підприємстві надійної системи документообігу багато в чому залежить ефективність його роботи в цілому.  У 
цьому контексті відзначається й той факт, що від правильності загальної організації документообігу на підприємстві 
залежить й  повнота, швидкість та якість відображення інформації в бухгалтерському обліку [1].  

Загалом документообіг розглядається як рух документів від моменту їх складання (або одержання від 
інших підприємств, організацій), опрацювання і використання за призначенням у визначений період часу і до 
передачі в архів. Головне завдання документообігу - прискорення руху документів, і чим коротше та швидше 
буде організовано цей процес, тим він буде ефективнішим, а користувачі зможуть вчасно отримати інформацію 
для прийняття рішень. З точки зору бухгалтерської складової в системі загальних інформаційних потоків, 
документообіг на кожному підприємстві встановлюється головним бухгалтером і є обов'язковим для всіх 
працівників підприємства. Документообіг на підприємствах проходить такі стадії: 

1) надходження документів зі сторони та оформлення їх на підприємстві; 
2) опрацювання і певна обробка первинних документів на підприємстві до надходження їх до бухгалтерії; 
3) надходження первинних документів до бухгалтерії; 
4) опрацювання документів у бухгалтерії: 
- перевірка документів за формою, змістом та арифметична перевірка; 
- оцінка в грошовій формі кожної операції, відображеної в документах; 
- запис на документах бухгалтерських проведень; 
- відображення операцій, наведених у документах, в облікових регістрах; 
5) передача документів в архів бухгалтерії і забезпечення поточного зберігання документів [2]; 
Для впорядкування руху та забезпечення своєчасного відображення показників первинних документів у 

бухгалтерському обліку, відповідно до законодавства, керівником підприємства має затверджуватися графік 
документообігу обігу, який повинен регламентувати:  

1) строки складання, надання та обробки первинних документів;  
2) перелік документів; терміни їх просування та обробки; посадових осіб, відповідальних за складання 

документів;  
3) порядок передачі документів для обробки; строки надходження документів до бухгалтерської служби 

від працівників інших підрозділів підприємства.  
Єдиної схеми організації документообігу для всіх суб'єктів господарювання не існує. Кожне підприємство 

змушене розробляти її самостійно, тому розробка графіка документообігу потребує знання особливостей діяльності 
підприємства. Графік повинен враховувати організаційну структуру підприємства, вид діяльності, чисельність 
облікових працівників, систему внутрішньо - господарського контролю [1]. 

Графік документообігу сприяє покращенню роботи бухгалтерської служби, зниженню випадків несвоєчасної 
обробки документів, їх втрати, скороченню термінів складання звітності, підвищенню відповідальності працівників 
усіх рівнів за своєчасність їх складання, використання та опрацювання. Документуванням господарських операцій 
займаються не тільки працівники бухгалтерії, а насамперед ті, хто здійснює господарські операції і дає доручення 
або дозвіл на їх здійснення (посадові особи виробничих, технологічних, інженерно-технічних та інших служб 
підприємства). Для цього кожному виконавцю варто надати витяг з графіка документообігу, де наводять перелік 
первинних документів, які відносять до функціональних обов’язків певного співробітника, терміни їх подання та 
підрозділи підприємства, в які їх передають [3]. 

У сучасній практиці виникає потреба адаптації «традиційних» підходів до організації бухгалтерського 
документообігу в контексті сучасних умов, у зв’язку із процесами глобалізації економіки значно зростають 
обсяги необхідної для ефективного управління інформації, що, у свою чергу, призводить до збільшення 
кількості документації. Традиційні методи роботи з документами в таких умовах стають малоефективними: 
архіви з паперовими документами займають корисну площу приміщень і характеризуються низьким рівнем 
ефективності та оперативності пошуку необхідної інформації. Набагато зручніше користуватися електронною 
базою даних, яка дозволяє здійснювати швидкий пошук необхідних інформаційних даних. Крім того, в умовах 



 363 
 
жорстокої конкуренції ефективно можуть вести справи, передусім, ті підприємства, які мають можливість 
оперативно одержувати інформацію.  

Вирішенню цієї проблеми, а також забезпеченню вдосконалення інформаційного забезпечення 
управління сприяє впровадження електронного документообігу. Процес електронного документообігу 
ґрунтується на інтегрованій електронній обробці обліково-аналітичної інформації, яка включає формування 
первинних електронних документів, порядок обробки інформації, автоматизований банк даних та ін.  

Головними особливостями організації електронного документообігу є: використання лише електронних 
документів, необхідність потужного технічного забезпечення, належну увагу слід приділяти захисту документів 
від несанкціонованого внесення змін та знищення, визначенню рівнів доступу з використанням індивідуальних 
паролів, рух електронних документів пов’язаний з передачею прав на користування ними, існування проблеми 
визначення оригіналу та копії електронних документів, дані в документи можуть вводитися декількома 
способами:  введення інформації з клавіатури, з використанням штрих-кодів чи ручне складання документів з 
наступним використанням сканерів та інших пристроїв [4]; 

Таким чином, упровадження системи автоматизації документообігу забезпечує реєстрацію, облік і 
зберігання документів, оперативний доступ до документів та звітної інформації, ефективне управління 
процесами руху та обробки документів, скорочення часу процедур узгодження документів та прийняття рішень, 
підвищення виконавської дисципліни, скорочення невиробничих витрат робочого часу співробітників, 
мінімізацію фінансових витрат на документообіг і діловодство, а документ як факт здійснення господарських 
операцій стає основою комунікаційних зв’язків учасників ринкового середовища. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ ЗІ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ  

НА ЗАГАЛЬНУ  В ОДНОМУ ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ 
 

Наразі існує низка недоліків при оподаткуванні підприємницької діяльності в Україні, що призводить до 
відтоку підприємств у тіньову сферу, тобто до ведення нелегальної діяльності, ухилянню від сплати податків. 

На даний момент в Україні існує дві системи оподаткування: загальна та спрощена. Загальна система 
оподаткування у ряді випадків може мати перевагу перед спрощеною, так як податки сплачуються не з доходу, а з 
прибутку, який враховує наявні витрати суб’єкта господарювання. При наявності у суб’єкта господарювання 
значних витрат вигіднішою стає саме загальна система оподаткування, а не єдиний податок. 

Перехід зі спрощеної системи оподаткування на загальну може бути як добровільним, так і вимушеним. При 
переході необхідно виконати певні процедурні дії, а також проаналізувати можливі податкові наслідки. Порядок 
переходу зі спрощеної системи на загальну, достатньо детально описано безпосередньо в Податковому кодексі, 
проте в законодавстві немає чіткого пояснення щодо подання фінансової звітності суб’єктами господарювання, які 
перейшли з однієї системи оподаткування на іншу в одному звітному періоді, також додатково виникають питання 
щодо деяких перехідних операцій. 

Відповідно до положення абз. «а» п. 137.5 ст. 137 Податкового кодексу України [1] (далі – ПКУ) платники 
єдиного податку, які переходять на загальну систему оподаткування в середині року, сплачують податок на прибуток 
на підставі податкової декларації за річний податковий (звітний) період (як новостворені), який для них починається 
з дати переходу на загальну систему та закінчується 31 грудня такого року. Оскільки об’єкт оподаткування податком 
на прибуток визначається на підставі фінансової звітності підприємства, яка складається наростаючим підсумком з 
початку року (тобто охоплює і період перебування нас прощеній системі оподаткування), то такий платник податку 
разом з Декларацією повинен подати фінансову звітність за період перебування на спрощеній системі оподаткування 
та за звітний рік. 

Починаючи з 01.01.2017 р. фінансовий результат до оподаткування платника податку на прибуток 
податкового (звітного) періоду збільшується на суму доходу (вважаємо що така різниця мала б виникати на суму 
прибутку, а не лише доходу), отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) при 
перебуванні на спрощеній системі оподаткування. Зазначену норму передбачено пп. 140.5.12 ПКУ. Однак такі 
різниці зобов’язані застосовувати платники податку, у яких дохід перевищує 20 млн. грн., решта – добровільно.  

Облік доходів підприємства здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 15 «Дохід», а формування витрат — 
відповідно до П(С)БО 16 «Витрати». Згідно зі ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» одним з основних принципів ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності є 
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принцип нарахування, який полягає в тому, що доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та 
фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів. 

Таким чином доходи і витрати платника податку на прибуток за відвантажені товари, виконані роботи, 
надані послуги після переходу на загальну систему оподаткування, щодо яких отримано попередню оплату на 
спрощеній системі оподаткування, враховуються при визначенні фінансового результату до оподаткування 
згідно з правилами бухгалтерського обліку. Тобто виникає подвійне оподаткування однієї і  тієї ж операції, як 
єдиним податком, так і податком на прибуток. 

При перехідних операціях з придбання товарів, робіт, послуг, слід зазначити, якщо платник єдиного 
податку – платник ПДВ переходить на загальну систему оподаткування без ПДВ, то за товарами/послугами і 
необоротними активами, за якими відображений податковий кредит і які не були використані в 
оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, слід нарахувати ПЗ згідно з п. 184.7 ПКУ. 
Зробити це потрібно в останньому звітному періоді, але не пізніше дати анулювання ПДВ-реєстрації. 

Отже, можна впевнено стверджувати, що система оподаткування в Україні потребує значного 
вдосконалення, законодавчо-нормативна база повинна бути істотно доопрацьована, насамперед для того, щоб 
створити сприятливі умови для розвитку підприємницької діяльності.  
 

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI, зі змінами та доповненнями [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.  

2. Лист № 24342/6/99-99-15-02-02-15 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua. 
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ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  

ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Сьогодні податкові надходження є основним джерелом доходів держави. Велику частку податкових 
надходжень займає податок на додану вартість(ПДВ). Існує багато суперечностей щодо  цього податку: його 
справедливості, форми стягнення, та загалом його необхідності. 

Якщо розглядати податкову систему України в цілому, то податок на додану вартість заслуговує на 
найбільшу увагу, оскільки він є основним джерелом наповнення Державного бюджету України і в той же час одним 
із найбільш корумпованих податків України. ПДВ в Україні є стабільним джерелом доходів Державного бюджету. 
Це зумовлено тим, що він є податком на споживання, і кінцевий споживач є платником цього податку [1, с.92].  

Від перших наукових розробок стосовно ПДВ ще на початку 20 століття і до нашого часу, ПДВ був 
прийнятий більш ніж у 140 країнах і становить приблизно 20 відсотків від світового податкового надходження. 
Як відомо, наявність цього податку є однією з обов’язкових умов вступу країн до Європейського Союзу. 

Функціонування ПДВ в Україні породжує велику кількість проблем для системи державних фінансів. З 
одного боку, він має переваги разом з іншими типами податку з обороту, а саме: високу фіскальну ефективність, 
можливість регулювати ціни, стримує кризу надвиробництва і витісняє з ринку слабких виробників, має вбудований 
механізм взаємної звірки платниками податкових зобов’язань і вносить гармонізацію у торгівлю із іншими країнами.  

З іншого – це найбільш проблемний податок, а саме: як податок на кінцеве споживання він лягає на населення 
і бюджетну сферу, ПДВ при досить високій ставці і високих темпах інфляції може перетворитися в один із факторів, 
що стримують розвиток виробництва; може стимулювати інфляційні процеси; існує можливість ухилення від сплати 
податку та зловживання за допомогою різних схем і фіктивних ланцюгів постачання; є масовим регресивним 
податком на товари і послуги широкого споживання, що є тягарем для бідних верст населення [2].  

Актуальною на даний момент є проблеми відшкодування ПДВ спрямована на вирішення двох її сторін: по-
перше, доцільно спростити порядок такого відшкодування з метою повернення сплачених сум ПДВ добросовісними 
платниками (проблеми з відшкодуванням ПДВ, з точки зору платників податків, створюють перешкоди для 
нормального товарообігу, заважають розвитку економічних відносин, обмежують свободу договору і підпри-
ємницької діяльності); по-друге, законодавець повинен забезпечити такий порядок відшкодування ПДВ, який не 
допустить зловживань у сфері відшкодування податку з боку недобросовісних платників податків, оскільки ситуація, 
що склалася, з незаконним його відшкодуванням з бюджету завдає відчутного збитку економіці держави.   

Слід зазначити, що вплив ПДВ на діяльність підприємства великою мірою залежить від призначення 
товару й типу покупця. Якщо покупець використовує придбаний товар для господарської діяльності, а отже, 
має можливість відшкодовувати суми ПДВ, що входять у ціну, із бюджету, то, найімовірніше, що ні 
підвищення, ні пониження ставок ПДВ не справлятимуть значного впливу на фінансовий стан продавця товару. 
Якщо покупець використовує придбаний товар як предмет споживання, а отже, не має можливості відносити 
суми ПДВ на розрахунки з бюджетом, то, очевидно, що ефект від зміни ставок ПДВ розглядатиметься між 
товаровиробником-продавцем і споживачем відповідно до особливостей еластичності попиту на цей товар [3]. 

Отже, особливість ПДВ полягає в тому, що саме він справляє значний вплив на фінансово-господарську 
діяльність суб'єктів господарювання та на їхній фінансовий стан. Механізм податкового планування на 
підприємствах виступає необхідним важелем оптимізації сплати загальнодержавних податків, у тому числі 
ПДВ, питома вага платежів за яким є значною у загальній структурі податкових платежів на більшості 
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підприємств. Податкове планування є складовою фінансової діяльності підприємств, основним завданням якого 
є максимізація отриманого доходу завдяки мінімізації податкових платежів. 
 

1. Податкова система: Навчальний посібник. / за заг. ред. Андрущенка В. Л. – К.: «Центр учбової 
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ПОРІВНЯННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ  

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

На сучасному етапі розвитку економіки користь від комп’ютерних технологій є безсумнівною. Обираючи 
певну бухгалтерську програму споживач оцінює не лише її функціональні можливості, а й змогу доповнити кожну 
самостійну конфігурацію іншою комплементарною конфігурацією. З цієї позиції актуальною постає проблема 
вибору найоптимальнішого програмного продукту для автоматизації обліку, який найбільше задовольняв би вимоги 
того чи іншого суб’єкта господарювання і, разом з тим, був досить економним та зрозумілим для бухгалтера.  

Український ринок бухгалтерського програмного забезпечення представлений широким асортиментом 
програм, зокрема: «1С: Бухгалтерія», «Парус», «Акцент», «MASTER: Бухгалтерія», «SAP», «ІС-ПРО» та інші. 
Найбільш популярними серед них є програми російського походження «1С: Бухгалтерія для України» та «Парус», 
які впродовж тривалого часу використовуються на підприємствах і в організаціях, а також передбачають 
конфігурації для широкого спектру видів діяльності.  

Незважаючи на введення санкцій та заборону використання російських програмних продуктів, чимало 
підприємств продовжують користуватися цими програмами, проте частина з них почала шукати альтернативу [1]. У 
вересні 2017 року на ринку України з’явився новий програмний продукт «MASTER: Бухгалтерія», в основу якого 
покладено три основні запити користувачів – підтримка змін законодавства, збереження бази даних упродовж 
багатьох років та кібербезпека [2]. Загалом, «MASTER: Бухгалтерія», як і «Акцент», забезпечує можливість ведення 
основних ділянок бухгалтерського обліку, а також формувати фінансову звітність та автоматично завантажувати її в 
систему електронного подання звітності. Головним недоліком програм є відсутність галузевих конфігурацій, які 
користуються великою популярністю в «1С» та «Парус», оскільки враховують специфіку і спрямованість певних 
видів діяльності. Також, на відміну від «SAP» та «ІС-ПРО», відсутня можливість ведення обліку за міжнародними 
стандартами, на які сьогодні, перейшли чимало підприємств. Проаналізувавши і порівнявши зазначені вище 
бухгалтерські програми, можна визначити їх спільні та відмінні риси (табл.). 

 
Порівняльна характеристика найпопулярніших бухгалтерських програм* 

Програма/ критерії 
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Варіант постачання: 
Локальна версія програми + + + + + + 

Мережева версія програми + + - + - - 
Резервне копіювання та відновлення даних + + + + + + 
Розмежування прав доступу користувачів + + + + + + 
Використання паролів + + + + + + 
Відповідність Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку + + + + + + 
Відповідність Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку - - - - + + 
Можливість ведення кількох підприємств в одній базі + + + + + + 
Можливість ведення управлінського обліку + + + + + + 
Облік основних засобів та запасів + + + + + + 
Облік банківських та касових операцій + + + + + + 
Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами  + + + + + + 
Облік кадрів та заробітної плати + + + + + + 
Формування фінансової звітності + + + + + + 
Вивантаження звітів в програми подачі звітності + + + + + + 
Можливість інтеграції з іншими обліковими системами + + + + + + 
Наявність галузевих конфігурацій + + - - + + 
Можливість модифікації функціоналу під індивідуальні вимоги підприємства + + + + + + 

* Складено за даними джерел [3-8]. 
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Наведений перелік бухгалтерських програм не є вичерпний, як і перелік їх функціональних можливостей. На 
ринку представлено низку інших програмних продуктів українських і чужоземних розробників. З урахуванням 
переваг і недоліків програмних продуктів, факту підпадання їх у санкційний список, а також потреб і технологічних 
можливостей підприємства, його бухгалтери і топ менеджери обирають найоптимальнішу програму для 
автоматизації бухгалтерського обліку, що може бути відображено в наказі про облікову політику. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 
Основою формування фінансової, статистичної, податкової та будь-якої іншої звітності є дані 

бухгалтерського обліку, ведення якого, згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», є обов’язковим для кожного господарюючого суб’єкта. Всі види обліків, які ведуться на 
підприємстві спрямовані на забезпечення інформаційних інтересів різних груп користувачів. Крім того, 
підприємствам необхідно дотримуватись обов’язкових норм обліку, які ускладнюють та нагромаджують процес 
його ведення. Тому виникає потреба у спрощенні системи ведення бухгалтерського обліку шляхом узгодження 
функцій та вимог до фінансового, податкового та управлінського обліку, раціоналізації методів і способів 
збирання, оброблення та узагальнення облікової інформації, адаптованих до потреб сучасних користувачів. 

Завдяки бухгалтерському обліку, з одного боку, здійснюються різносторонній облік і контроль за 
господарськими засобами і процесами, а з іншого боку, результати роботи його функціональних підрозділів можуть 
давати схожу інформацію, оскільки стосуються одних фактів господарської діяльності. Отже, по-перше, виникає 
питання щодо доцільності поділу (навіть теоретичного) бухгалтерського обліку на управлінський, фінансовий та 
податковий, по-друге, виникає питання про необхідність ведення усіх трьох видів на підприємстві на сучасному 
етапі розвитку бухгалтерського обліку. 

Окремі аспекти ведеться та впровадження управлінського обліку досліджуються досить інтенсивно, що 
засвідчують опубліковані праці зарубіжних та вітчизняних науковців. Розподіл обліку на фінансовий і 
управлінський сприятиме посиленню управлінської орієнтації фінансового обліку, а також спрямовуватиме 
діяльність підприємства на конкретні фінансові результати, що сприятиме реалізації системи на основі моделі 
«доходи – витрати – прибуток». 

Єдина система бухгалтерського обліку поділяється на підсистеми фінансового, податкового та 
управлінського, кожний з яких має свою специфіку та різну мету. Теоретичні і практичні засади організації 
бухгалтерського (фінансового) обліку необхідно удосконалювати у напрямі розширення його управлінських та 
контрольних можливостей, максимально пристосовуючи до практичних потреб різних користувачів бухгалтерської 
звітності, що виникають у процесі прийняття ними управлінських рішень в умовах постійних змін, що відбуваються 
у зовнішньому середовищі, в якому функціонує суб’єкт господарювання.Основними напрямами удосконалення 
організації бухгалтерського обліку є узгодження завдань фінансового, податкового та управлінського обліку, 
раціоналізація (уніфікація) первинних документів, облікових регістрів та методів і способів збирання, оброблення і 
узагальнення облікової інформації, адаптованої одночасно до загальних потреб різних можливих користувачів в 
умовах можливостей і розповсюдження електронної обчислювальної техніки і рівня сучасних досягнень в галузі 
математичного моделювання бізнес-процесів.Саме зараз все частіше на практиці виявляють недоліки традиційної 
організаційної структури бухгалтерського обліку, виникають питання та дискусії щодо її доцільності та необхідності 
гармонізації, що доводить перспективність цього напряму досліджень. 
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

 
Сучасні умови економічного розвитку підприємств країни визначають необхідність використання нових 

методів управління витратами. Створення раціональної, чітко функціонуючої системи з певними цільовими 
установками за взаємопов’язаними елементами. Підприємство будь-якої форми власності під час своєї 
діяльності здійснює певні витрати (матеріальних, нематеріальних, грошових, трудових, інформаційних 
ресурсів), які пов’язані виробництвом і реалізацією продукції, надання послуг, виконанням робіт, соціальним 
розвитком колективу тощо.  

Управління витратами доцільно у всіх сферах діяльності підприємства й має велике значення та цінність 
для всіх місць виникнення і центрів витрат. Головною метою управління витратами підприємства є отримання 
або підвищення конкурентних переваг задля забезпечення ефективної господарської діяльності. Дія таких 
об’єктивних чинників, як концентрація виробництва, удосконалення його технології й організації, розробка 
нормування витрат праці й матеріальних ресурсів, розвиток методів оперативного управління виробництвом, 
гостра необхідність оперативного контролю витрат і регулювання собівартості, призвела до створення і 
поширення різноманітних систем і методів управління витратами підприємства. У табл. наведено сутність та 
умови застосування найпоширеніших методів управління витратами [2]. 

 
Сутність та умови застосування методів управління витратами 

Методи Сутність методу Умови застосування 
Директ-
костінг 

постійні накладні витрати не включаються до собівартості 
продукції, а відносяться на рахунок прибутків і збитків у 
тому періоді, коли вони відбулися 

розподіл витрат на змінні і постійні 

Стандарт-
костинг 

для кожного виду витрат визначаються обґрунтовані норми 
витрати (стандарти) ресурсу на одиницюпродукції. Витрати 
ресурсів за нормами і відхилення від норм споживання 
ресурсів враховуються окремо 

наявність системи стандартів (норм та 
нормативів) 

Кост-
кіллінг 

направлений на максимальне зниження витрат в найкоротші 
терміни без шкоди для діяльності підприємства і перспектив 
його розвитку. Використовується в антикризовому 
менеджменті 

наявність повної і достовірної інформації про 
стан витрат на підприємстві. Прагнення 
керівництва підприємства до зниження витрат. 

Бенчмаркі
нг затрат 

передбачає порівняння стану управління витратами на 
підприємстві з підприємствами-лідерами для подальшого 
прийняття рішень в сфері управління витратами 

правильний вибір підприємства-еталона: 
наявність повної і достовірної інформації про 
результати його діяльності та методи їх 
досягнення. 

Метод 
ABC 

діяльність підприємства розглядається у вигляді процесів або 
робочих операцій. Сума витрат підприємства протягом 
періоду або витрат на певний вид продукції визначається на 
підставі витрат на здійснення сукупності відповідних 
процесів і операцій 

виділення видів діяльності та операцій за ними. 
Розширення існуючої системи бухгалтерського 
обліку. Додаткове навчання персоналу 

 
Розглянувши сутність та особливості застосування методів управління витратами підприємства, треба 

зазначити, що кожен з них має свої переваги та недоліки. Основним завданням, що виникає при виборі методів 
управління витратами є індивідуальний підхід, а також розуміння їх характерних особливостей, з метою 
уникнення притаманних їм негативних сторін, щоб в подальшому максимально повно використавши наявні у 
них переваги. Тому, тільки правильне використання методів управління витратами спроможне принести 
позитивні результати, але для цього потрібно проводити відповідні дослідження. Зокрема, потребують 
вивчення питання вибору критеріїв і послідовності вибору й адаптації обраних методів до конкретних умов 
діяльності підприємства, за яких переваги методів управління витратами мають розкритися повною мірою. 
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

 
Контроль в бюджетній установі – це сукупність заходів, які проводять уповноважені органи з метою 

перевірки законності, доцільності та ефективності використання бюджетних коштів установою. 
Внутрішній контроль необоротних активів у суб’єктів державного сектору полягає у встановленні 

достовірності бухгалтерських даних і звітності щодо наявності, стану й руху необоротних активів, а також 
забезпечені їх збереження та ефективного використання. 

До необоротних активів суб’єктів державного сектору належать: основні засоби, інші необоротні 
матеріальні активи, нематеріальні активи. 

Внутрішній контроль необоротних активів доцільно здійснювати у таких напрямках: 
1) контроль за оформленням первинних документів щодо надходження, вибуття, амортизації та 

інвентаризації необоротних активів (наявність підписів та печаток, проставлених номенклатурних номерів, дати 
введення в експлуатацію, тощо); 

2) перевірка дотримання термінів експлуатації необоротних активів та нарахування амортизації; 
3) контроль складових первісної вартості необоротних активів:  перевірка витрат, які включаються до 

первісної вартості та чи відповідають вони вимогам НП(С)БО в державному секторі 121 «Основні засоби» та 
НП(С)БО в державному секторі 122 «Нематеріальні активи» [1, 2]. 

4) контроль за списанням необоротних активів, який можна умовно поділити на такі етапи: 
4.1. перевірка причин списання необоротних активів; 
4.2. перевірка вартості основних засобів та інших необоротних активів: якщо вартість повністю 

амортизованих активів становить менш як 20 тис. грн., таке списання здійснюється за рішенням керівника, 
якщо вартість активів становить більше 20 тис. грн. або повністю не замортизовані, то потрібно отримати згоду 
суб’єкта управління;  

4.3. контроль за поданням суб’єкту управління документи на списання майна: техніко-економічне  
обґрунтування необхідності списання майна; відомості про майно, що пропонується списати за даними 
бухгалтерського обліку; акт інвентаризації майна, що пропонується до списання; акт технічного стану майна; 

4.4. контроль за оприбуткуванням та відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів 
отриманих в результаті розбирання та демонтажу обладнання; 

4.5. перевірка відповідності складу комісії із списання майна, протоколу засідання комісії та документів, 
що додаються: акт інвентаризації майна, що пропонується до списання; акти технічного стану майна, що 
пропонується до списання; акти на списання майна; інші документи (копія акта про аварію, висновки 
відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності) [3]; 

5) контроль повноти та своєчасності проведення інвентаризацій необоротних активів і достовірності 
відображення їх результатів в обліку: перевірка дотримання строків проведення, оформлення підсумків, та 
правильність відображення результатів в бухгалтерському обліку та звітності; 

6) контроль збереження необоротних активів за місцями їх знаходження та використання: перевірка 
фактичної наявності шляхом часткової інвентаризації цих активів. 

Отже, контроль при здійснені операцій з необоротними активами установи полягає в перевірці 
правильності їх оцінки, їхньої наявності, відповідності збереження та використання. Також контроль полягає в 
тому, щоб виявити чи попередити порушення, які пов’язані з операціями над необоротними активами. 

 
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні 
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3. Порядок списання об’єктів державної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 
08.11.2017р. №1314 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1314-2007-п. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 
Сучасний етап функціонування економіки характеризується зростанням інформаційного навантаження 

на управлінський персонал. Це визначає актуальність проблеми комплексної автоматизації управлінської 
діяльності та систем бухгалтерського обліку на основі сучасних інформаційних технологій та засобів 
телекомунікацій. Автоматизація управлінської діяльності – об’єктивний процес, який має охопити галузь у 
цілому, основою якого є створення високоорганізованого середовища, що має охоплювати і об’єднувати 
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інформаційне, телекомунікаційне, програмне забезпечення, інформаційні технології, мережі, бази даних знань, 
інші засоби інформації [1]. 

Використання комп’ютерних технологій значно підвищує продуктивність праці бухгалтерів. Створення 
та використання комп’ютерної системи бухгалтерського обліку сприяє не тільки прискоренню процесу обробки 
інформації на підприємствах, але й суттєвому покращенню його організації. Такі можливості зумовлені тим, що 
комп’ютерний спосіб обробки інформації вимагає формального та чіткого опису облікових процедур у вигляді 
алгоритмів, що призводить до впорядкування порядку виконання обов’язків працівників бухгалтерської 
служби. Впровадження інформаційної системи дозволяє переходити на нові методи управління, на якісно новий 
рівень менеджменту і ведення бухгалтерського обліку та є стратегічно важливим для будь-якого підприємства. 
Отже, до переваг, які отримує підприємство від впровадження облікових систем можна віднести: економію 
оборотних засобів; зниження виробничого браку; скорочення витрат на адміністративно-управлінський апарат; 
зростання ефективності виробничих потужностей; зниження транспортних витрат; зниження страхових запасів 
на складах; зменшення витрат часу на здійснення господарських операцій. 

До негативних факторів, що роблять використання інформаційних систем бухгалтерського обліку 
нераціональним слід віднести: використання багаторівневої технології проектування, кожна стадія якої виконується 
спеціалістами різної спеціальності та кваліфікації; домінування не комп’ютеризованих функцій інформаційних 
систем через технічну неможливість або економічну неефективність комп’ютеризації функцій управління, що не 
забезпечують прямого доступу працівників до інформації; надмірно централізована обробка інформації; 
відокремлене функціонування систем інформаційного забезпечення в галузях виробничої, маркетингової, 
організаційної, фінансової, кадрової, бухгалтерської діяльності підприємства [2]. 

Отже, до основних перспектив розвитку програм по автоматизації аудиторської діяльності слід віднести: 
продовження інтеграції із системами бухгалтерського обліку; створення майстра по настроюванню користувачами 
алгоритмів формування бухгалтерської й податкової звітності на основі імпортованих даних бухгалтерського обліку; 
вбудовування й регулярне відновлення методології аудита в частині робочих документів аудитора, бази потенційних 
(типових) порушень; вбудовування можливості опису бізнес-процесів клієнта [3]. 

Таким чином, ефективність роботи бухгалтера на підприємстві суттєво підвищується завдяки засобам 
інформатизації та автоматизації документообігу, які дозволяють оперативно накопичувати відповідні бази 
даних про наслідки господарської діяльності та використовувати їх для формування, редагування і друку 
вихідних документів: квартальних, піврічних і річних звітів, а також надавати інформаційні послуги 
відповідним організаціям, ланкам управління щодо ефективності роботи.  
 

1. Левицька, С. О. Автоматизація бухгалтерського обліку як визначальний фактор ефективності 
облікової системи вітчизняних підприємств [Текст] / С. О. Левицька, А. В. Романюк // Вісник Національного 
університету водного господарства та природокористування. – 2010. – № 2. – С. 156-163.  

2. Гаркуша, С. А. Автоматизація облікових процесів: впровадження та переваги роботи системи 
[Текст] / С. А. Гаркуша // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і 
менеджмент». – 2012. – Вип. 4 (52). – С. 60-65.  

3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку: Наукове видання. – 
Житомир, 2009. – 416 с. 
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АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ  

ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ЛЕГКОСТІ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 

Збалансована система оподаткування повинна стимулювати господарську і підприємницьку ініціативу, 
бути простою і зрозумілою для всіх громадян держави, забезпечувати ефективність процесу стягнення податків. 
Збалансованість податкової системи держави є одним із вирішальних факторів її економічного зростання. 

Адміністрування податків є однією з найважливіших ознак в державі та необхідною умовою її існування. 
Порядок організації та контролю за сплатою податків встановлюється законом. 

Податкове адміністрування являє собою комплекс правових, економічних і фінансових заходів держави 
для формування системи оподаткування, забезпечення своєчасної і повної сплати податків і зборів з метою 
задоволення фінансових потреб суспільства в цілому, а також розвитку економіки країни шляхом 
перерозподілу фінансових ресурсів. 

Адміністрування податків, згідно зі статтею 14 Податкового кодексу України, є сукупністю [1]:  
1) рішень контролюючих органів; 
2) процедур контролюючих органів; 
3) дій посадових осіб контролюючих органів. 
Ці рішення, процедури і дії:  
1) визначають інституційну структуру податкових і митних відносин; 
2) організовують ідентифікацію і облік об'єктів оподаткування та платників податків; 
3) забезпечують обслуговування платників податків; 
4) забезпечують організацію та контроль за сплатою податків. 
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Українська податкова система є однією із найскладніших та найменш ефективних не лише серед країн 
Європейського Союзу, але й у глобальному порівнянні, про що свідчать міжнародні звіти та рейтинги, 
дослідження українських та зарубіжних економістів. 

Вагомий внесок у дослідження процесу податкового адміністрування зробили такі зарубіжні вчені, як А. 
Афонсо, Р. Варсано, Р. Вебер, Д. Вілсон, Д. Даймонд, М. Деверо, С. Коліньйон, К. Найкел, В. Оутс, Р. Перротті, 
В. Танзі, Г. Таубер, М. Уайт. Питання застосування зарубіжного досвіду під час побудови вітчизняної системи 
податкового адміністрування висвітлено в публікаціях відомих вітчизняних науковців, зокрема,  З.С. Варналія, 
О.Д. Данилова, А.Г. Загородній, М.І. Карліна, В. Я. Оліховський, Л.В. Попової, А.М. Соколовської, Н.М. 
Ткаченко, М.Я. Яструбський та ін.  

У науковій літературі виділяють чотири індикатори ефективності адміністрування податків, зокрема: 
1) показник добровільної сплати податків;  
2) витрати часу на виконання платником податків обов’язку щодо сплати податків;  
3) поширеність випадків ухилення від сплати податків;  
4) показник якості функціонування органів податкової служби при адміністрування податків та наданні 

послуг їх платникам [3, с. 24]. 
Звертаюсь до досвіду багатьох країн, наприклад Німеччина, Кейптаун, слід зазначити, що там оцінка 

ефективності податкового адміністрування здійснюється на основі системи наступних критеріїв: збирання податків; 
відношення сум вимог розглянутих судами на користь податкових органів до загальних сум у спорах з платниками; 
частка скарг з податкових спорів розглянутих в досудовому порядку податковими органами до загальної кількістю 
позовів, розглянутих судами; частка рішень податкових органів, визнаних судом недійсними, в числі рішень, винесених 
за результатами податкового контролю; зниження заборгованості з податків; збільшення частки платників, що 
задовільно оцінюють роботу податкових органів за даними соціологічних досліджень; частка платників, які отримують 
інформацію з використанням Інтернет-технологій; частка платників, які мають можливість доступу по каналах зв’язку і 
через Інтернет до персоніфікованої інформації про стан розрахунків з бюджетом [3, с.541]. 

Таким чином, у порівнянні з іншими країнами світу система податкового адміністрування в Україні 
недосконала, а відповідно існують значні резерви її підвищення. 

Вдосконалення податкової системи України повинно відбуватися шляхом спрощення механізму 
оподаткування, підвищення ефективності системи адміністрування податків, а також забезпечення всіх 
учасників податкових відносин повною інформацією про сплату податків. 

Отже, під податковим адмініструванням слід розуміти сукупність норм (правил), методів, засобів і дій, за 
допомогою яких спеціально уповноважені органи держави здійснюють управлінську діяльність у податковій 
сфері, спрямовану на контроль за дотриманням законодавства про податки та збори (обов'язкові платежі), за 
правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю внесення у відповідні бюджети податків і зборів, за 
правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю надходжень у відповідний бюджет інших обов'язкових 
платежів та притягнення до відповідальності порушників податкового законодавства. 
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УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

 
Систематизація правових основ теоретично-прикладних засад утримань із заробітної плати, особливо на 

фоні перманентних змін у її законодавчо-нормативному забезпеченні, дасть змогу здійснювати методично та 
арифметично правильний розрахунок утримань із заробітної плати, як результат, підвищити достовірність 
показників обліку і звітності.  

Вищевикладене обумовлює актуальність теми дослідження та визначає його мету і завдання. 
Метою публікації є узагальнення базових теоретичних положень щодо утримань із заробітної плати.  
Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішити такі завдання: 
– структурувати утримання із заробітної плати; 
– систематизувати та охарактеризувати окремі складові утримань із заробітної плати. 
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Утримання – це частина нарахованої працівникові відповідно до штатного розкладу та встановлених норм 
заробітної плати, яку роботодавець не видає працівникові, а згідно з нормами чинного законодавства перераховує 
відповідним суб’єктам або ж використовує їх для покриття заборгованості працівника перед господарюючим 
суб’єктом-роботодавцем [1]. 

Утримання із заробітної плати можуть бути розмежовані на: обов’язкові та необов’язкові. 
Обов’язковими утриманнями є: податок з доходів фізичних осіб та військовий збір.  
Об’єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб є загальний місячний оподатковуваний дохід, до 

складу якого включають доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) 
платнику податку відповідно до умов договору.  

Базові ставки податку з доходів фізичних осіб визначені статтею 167 Податкового кодексу України. 
Основна ставка –18% [3].  

Об’єктом оподаткування військовим збором є «доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та 
компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у 
зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну 
грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри» [3]. 

Ставка збору становить 1,5%  від об’єкта оподаткування [3].  
Утримання із заробітної плати, які за змістовим наповненням підпадають під визначення «необов’язкових», 

можуть бути структуровані на ті, які підлягають стягненню за: 
– рішенням судових органів та приписами виконавчих служб; 
– ініціативою господарюючого суб’єкта-роботодавця; 
– ініціативою працівника (добровільні) [4]. 
Добровільні утримання здійснюють за заявами (згодою) працівників.  
Загальний розмір необов’язкових утримань не може перевищувати 20%, а у випадках, окремо передбачених 

законодавством України – 50 % заробітної плати, яка належить до виплати працівникові [5]. 
Під час утримання із заробітної плати за кількома виконавчими документами за працівником у всякому разі 

повинно бути збережено 50 % заробітку. 
За результатами дослідження узагальнено базові норми законодавчо-нормативних документів щодо 

утримань із заробітної плати та структуровано їх на обов’язкові та необов’язкові.  
Узагальнено основні групи обов’язкових та необов’язкових утримань. Охарактеризовано обов’язкові 

утримання із заробітної плати. 
З’ясовано, що необов’якові утримання господарюючий суб’єкт-працедавець може здійснювати за рішенням 

суду, виконавчої служби, або за заявою працівника (добровільні утримання). Зазначено межі необов’язкових 
утримань із заробітної плати. 

Узагальнені теоретичні підходи до утримань із заробітної плати є такими, що прийнятні до застосування 
господарюючими суб’єктами комерційного та некомерційного секторів економіки та дають змогу підвищити 
достовірність показників обліку і звітності господарюючих субєктів. 
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ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В сучасних економічних умовах фінансовий результат є найважливішим показником ефективності роботи 

суб’єкта господарювання – основою його господарської діяльності та задоволення соціальних і матеріальних потреб 
працівників. Розмір фінансового результату залежить не тільки від виду діяльності, типу виробництва, підходів до 
організації збуту продукції, але суттєвим чином від обраної облікової політики та організації облікового процесу. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» облікова політика 
є сукупністю принципів, методів та процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського 
обліку, складання та подання фінансової звітності [1]. Застосування регулюючих впливів облікової політики 
зумовлює виникнення розбіжностей звітної та реальної величини фінансових результатів підприємства. 
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При формуванні облікової політики нормативними документами є Положення (стандарти) бухгалтерсь-
кого обліку, якими передбачено порядок оцінки окремих об’єктів та альтернативні облікові методи. Перелік 
основних складових облікової політики підприємство визначає самостійно, проте основними повинні бути такі, 
які мають вплив на величину фінансових результатів та стосуються обліку необоротних активів, запасів, 
дебіторської та кредиторської заборгованостей, витрат тощо.  

Методика обліку необоротних активів є однією з важливих елементів облікової політики, яка здійснює 
вплив на величину фінансових результатів, зокрема, вибір методу нарахування амортизації. Використання 
прискорених методів амортизації виробничих основних засобів призводить до збільшення собівартості 
продукції та зменшення суми прибутку, а отже, й податку на прибуток. Прямоліний метод же забезпечує при 
рівних обсягах виробництва рівну собівартість, а отже і порівнюваний фінансовий результат у різні періоди. 

Важливий вплив на фінансовий результат підприємства здійснює також величина вартісного критерію 
належності матеріального активу до малоцінного необоротного активу, метод нарахування амортизації для 
малоцінних необоротних активів та термін корисного використання таких активів. П(С)БО 7 «Основні засоби» 
для таких активів передбачено два методи нарахування амортизації: списання на витрати 100 % вартості при 
вводі об’єкта в експлуатацію і по 50 % у місяцях вводу та вилучення активів з експлуатації. При першому 
методі в місяці введення об’єктів будуть завищені витрати, за другим методом вартість малоцінних 
необоротних матеріальних активів відноситимуться на витрати більш рівномірно. 

Методика обліку запасів передбачає вибір методу оцінки їх вибуття. Підприємства під час формування 
облікової політики, з П(С)БО 9 «Запаси» можуть обирати один зі способів визначення собівартості запасів: 
ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, собівартості перших за часом надходження запасів 
(ФІФО), середньозваженої собівартості, метод стандартних витрат, метод ціни продажу [2]. Від того, який метод 
списання виробничих запасів буде використовуватися залежить величина витрат, а отже і фінансових результат. 

Значний вплив на формування фінансових результатів має також вибір методу визначення резерву 
сумнівних боргів. Відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» передбачені три методи нарахування 
такого резерву: на підставі платоспроможності дебітора; на основі класифікації дебіторської заборгованості, на 
основі коефіцієнта сумнівності, який визначається шляхом розподілу фактичної суми втрат від списання 
безнадійної заборгованості за останні роки на загальну суму реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) [3]. 
Кожен з них по своєму впливає на величину витрат. При цьому необхідно відзначити, що застосування будь-
якого з методів нарахування резерву сумнівних боргів є чи не найбільш суб’єктивним моментом, адже будь-які 
норми чи базові показники відсутні.  

Наведений перелік способів впливу облікової політики підприємства на величину фінансових результатів 
не є вичерпним. Тому при  формування облікової політини необхідно враховувати не тільки повноту, 
правильність та об’єктивність інформації щодо фінансових результатів за допомогою бухгалтерського обліку, 
але й уникнути необґрунтованого завищення або заниження показників фінансових результатів, визначених за 
правилами бухгалтерського обліку. 
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ІННОВАЦІЙНІ ГАДЖЕТИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА РРО: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

 
Державний фінансовий контроль готівкового обігу – один із найважливіших напрямів фінансового права. 

Саме цей контроль тісно пов’язаний з таким поняттям як реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО) [1]. 
Основною метою використання РРО була і є детінізація українського ринку, легалізація доходів підприємств та 
надходження податків до бюджету держави.  

Проте, доволі значним недоліком на сьогодні є затяжний та громіздкий процес реєстрації касового 
апарату. За словами українського  держслужбовця Продана М., «…для реєстрації РРО потрібно відвідати 
органи ДФС та Центри сервісного обслуговування, оформити значну кількість паперових документів» [2]. 
Більше того, висока вартість сервісного обслуговування та складність у їх застосуванні за відсутності 
електроенергії підсилюють актуальність даного проекту. Щодо фінансових санкцій за порушення норм 
готівкового обігу, то за даними ДФС, у минулому році представники в сфері аудиту провели близько 13,4 тисяч 
перевірок, за результатами яких було застосовано 387 млн. грн. санкцій, що на 25% більше, ніж у 2016 році [2]. 

Ухвалення урядом пілотного проекту реєстрації та експлуатації новітніх моделей РРО поставило під 
сумнів доцільність використання традиційних касових апаратів. В. о. міністра фінансів Маркарова О. 
запропонувала полегшити процес реєстрації РРО, враховуючи міжнародний досвід використання інноваційних 
гаджетів та електронних чеків [3].  
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Експериментальний проект триватиме до грудня 2019 року, протягом якого компанії пропонуватимуть 
новітні РРО визначеній комісії у складі представників НБУ, СБУ та ДФС, після чого за рішенням комісій 
відбудеться їх перевірка та внесення в реєстр. Розробники проекту запевняють, що це відкриття нового шляху 
для широкого застосування сучасних РРО. 

Дискусійним залишається питання про те, наскільки легким та «безболісним» буде перехід вітчизняного 
бізнесу на нову систему розрахункових операцій. 

Варто відзначити, що актуальність внесення змін полягає у лібералізації розрахункових операцій, 
зручності та дистанційності використання, відсутності витрат на сервісні послуги та можливості взаємодії з 
іншими системами. Більше того, введення новітніх технологій призведе до необов’язкового використання 
Книги обліку розрахункових операцій (КОРО) [4]. 

Процес переходу на нові засади ведення розрахункових операцій, ймовірно, може супроводжуватись 
деякими труднощами – складність та тривалість освоєння інновацій, необхідність проведення навчань з 
експлуатації, відсутність різноманіття новітніх девайсів. Хоча, щодо останнього, то на засіданні прем’єр-
міністр Гройсман В. заявив: «Сьогодні є достатньо гаджетів, які можна використовувати для обліку продажів. 
Не треба змушувати людей платити непомірні кошти» [4]. Вітчизняні підприємства прагнуть здешевлення та 
спрощення входу на ринок, в свою чергу держава – притік надходжень податків до бюджету. Так, під час 
круглого столу «Цифрові РРО – смартфони та планшети для фіскалізації розрахункових операцій» партнер 
«Фінансового клубу» Чорний Р. зауважив: «Навіть якщо 1-2% підприємців вийдуть з тіні і почнуть платити 
податки, то це вже буде досягненням» [5]. 

Підсумовуючи, варто зауважити, що незважаючи на тривалість та складність трансформації системи 
ведення розрахункових операцій, внаслідок внесення змін очікується поліпшення інноваційного середовища, 
вседоступність та прозорість бізнесу, неможливість ухиляння від сплати податків, вихід вітчизняних 
підприємств з тіньового бізнесу та, безумовно,  інтеграція українського ринку у світову систему. 
 

1. Кравчук О. О. Проблеми фінансово-правового регулювання відносин у сфері застосування 
реєстраторів розрахункових операцій / О. О. Кравчук // Підприємництво, господарство і право: науково 
практичний господарсько-правовий журнал №8. К., 2017. 198 с.  

2. Калачова Г. Касовий апарате, прощавай! Як електронний чек змінить бізнес в Україні. URL: 
https://www.epravda.com.ua/publications/2018/06/14/637774/.  

3. Про проведення пілотного проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей, призначених 
для реєстрації розрахункових операцій: Постанова Кабінету міністрів України від 13.07.2018 р. №472.  

4. Некрасов В. Смартфон замість касового апарата: як це зробити вже сьогодні. URL: 
https://www.epravda.com.ua/publications/2018/06/25/638030/.  

5. Чорний Р. Цифрові РРО – смартфони та планшети для фіскалізації розрахункових операцій. URL: 
https://finclub.net/video-foto/tsifrovye-rro-smartfony-i-planshety-dlya-fiskalizatsii-raschetnykh-operatsij.html 

 
 

Ю.В. Ткач 
Науковий керівник – к.е.н., доц. Грицай О. І. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
Податкова система є однією із найважливіших ланок у будь-якій державі. Адже податки – це одна із 

форм вирівнювання доходів юридичних і фізичних осіб з метою досягнення соціальної справедливості й 
економічного розвитку. Тому кожна держава прагне створити таку податкову систему, яка б забезпечила 
оптимальне конкурентне середовище  для бізнесу, й одночасно  була ефективним фіскальним інструментом. 
Однак у світі не існує жодної ідеальної  податкової системи, яка функціонує без жодних недоліків [2]. 

Дослідження актуальних питань податкової системи України та шляхів її удосконалення знаходимо у 
працях [1-3] та багатьох інших. Узагальнивши думки вчених, можна виділити декілька основних проблем 
податкової системи України.  

Першою проблемою є надмірне податкове навантаження сприяє відтоку національних капіталів за 
кордон, а оскільки в вітчизняне податкове законодавство є не стабільним, то й зростає тінізація економіки і як 
наслідок знижується рівень економічного розвитку. Витрати на адміністрування окремих податків є значними 
порівняно з доходами бюджету, що формуються за рахунок їх справляння. Така кількість платежів та кількість 
часу, що використовується на їх оформлення стримують розвиток підприємницької діяльності[3]. 

Недосконалість податкової системи визначається не лише величиною податкових ставок, а й 
нестабільністю, заплутаністю системи податкового законодавства, що є наступною, а інколи і визначальною 
проблемою. Нормативно-правова база щодо регулювання податкових відносин дуже складна та нестабільна. Це 
спричиняє ускладнення процедур балансу прав і відповідальності між платниками податків та податковими 
органами,а відсутність балансу, в свою чергу, підштовхує громадян до ухилення від сплати податків. 

Третьою проблемою податкової системи України є нераціональний розподіл пільг. Поширеним явищем в 
Україні стало явище перекладання тягарю податкового тиску на підприємства,що функціонують легально та 
прибутково. Тобто, керівники таких компаній шукають шляхи отримання податкових пільг замість того,щоб 
стимулювати підвищення ефективності своїх підприємств. А ті підприємства,які потребують фінансів для 
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освоєння нових ринків, технологій змушені платити більшу частину податків. Пільгами користуються ті 
підприємства, які не спричиняють зростання конкурентоспроможності національної економіки. Наслідком 
цього є поява національної олігархії [3]. 

Ще однією проблемою є проблема податку на додану вартість(ПДВ). Підприємства сплачують та дуже 
довго чекають повернення податку на додану вартість з бюджету і знову ж таки він повертається «вибірково», 
що негативно впливає на конкурентоспроможність економіки України. 

 Розв’язанню цих актуальних проблем податкової системи України сприятиме: зменшення податкового 
навантаження на суб’єкти оподаткування завдяки поступовому зниженню податкових ставок і розширенню баз 
їх оподаткування; поліпшення системи податкового адміністрування податків та зборів, а також забезпечення її 
прозорості; помірне зниження і рівномірність розподілу податкового навантаження між платниками залежно 
від виду діяльності; удосконалення систем податкового контролю, які запобігали б ухиленню платників від 
сплати податкових платежів [1]. 

Отже, очевидно, що у сфері оподаткування абсолютно задовольнити інтереси всіх учасників неможливо. 
Оптимальне поєднання – реалізувати наміри держави, удосконалити фіскальну систему та максимально 
забезпечити соціальну справедливість для суспільного добробуту. 
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ПРОЦЕС РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

 
Модернізація обліку та звітності шляхом впровадження в державному секторі національних стандартів 

на основі міжнародних протягом останніх років є основним напрямом змін, що зачепили усіх суб’єктів 
державного сектору економіки.  

Процес розпочався із прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Стратегії 
модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки” та набуттям чинності 
НП(С)БОДС. З 1 січня 2017 року було прийнято ряд нормативних документів, які регулюють облікові процеси 
в державному секторі. Наступним етапом стала розробка Стратегії реформування системи управління 
державними фінансами на 2017-2020 роки та плану заходів з її виконання та Стратегії модернізації системи 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі до 2025р. [1, с.45]. 

Відповідно до Плану заходів з реалізації наведених стратегій передбачено: розроблення і затвердження 
нормативно-правових актів щодо застосування НП(С)БОДС (IV квартал 2018р.); розроблення програми 
навчання фахівців суб’єктів державного сектору з питань застосування НП(С)БОДС (І квартал 2018р.); 
забезпечення переходу розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів до складення 
фінансової звітності із застосуванням повного пакета НП(С)БОДС;  створення інтегрованої інформаційно-
аналітичної системи для обміну інформацією та консолідації фінансової звітності з використанням баз даних та 
інформаційних систем (IV квартал 2018р.);   створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи 
ведення бухгалтерського обліку суб’єктами державного сектору (2018р. – II квартал 2019р.) [2]. 

Модернізація порядку казначейського обслуговування виконання бюджетів здійснюється шляхом 
запровадження інформаційно-аналітичної системи «Є-Казна», що дає змогу в режимі реального часу відстежувати 
стан рахунків державного і місцевого бюджетів, оцінювати обсяги бюджетних зобов’язань, здійснювати 
превентивний контроль витрат та їх цільове призначення, а також приймати в оперативному порядку фінансову 
звітність розпорядників бюджетних коштів [2]. Так як і до сьогодні, контроль залишається пріоритетною функцією 
бухгалтерського обліку у державному секторі, основні вдосконалення здійснюються насамперед в цьому напрямі. 

Проте ряд проблем, незважаючи на такі масштабні зміни, все ще залишається. Зокрема, не здійснено 
подальших кроків щодо переходу на ведення бухгалтерського обліку за методом нарахувань для операцій з 
виконання бюджетів. Використання цього методу надало б можливість об’єктивно оцінювати фінансовий 
результат діяльності суб’єктів державного сектору, оптимізувати облік витрат на послуги, що надаються. 
Касовий метод, що застосовується для підготовки даних про результати виконання місцевих і державного 
бюджетів, дозволяє лише фіксувати обсяг фактично отриманих і витрачених коштів, а це, в свою чергу, не є 
достатнім інформаційним підґрунтям для подальшого прогнозування бюджетних показників. 

Розвиток комп’ютерних наук, програмної інженерії, теорії джерел інформації створює великі 
перспективи для вирішення організаційних питань при веденні обліку [4, c. 69]. Проте, в сучасних умовах 
впровадженню нововведень стає на заваді відсутність уніфікованого програмного продукту для ведення обліку 
розпорядниками бюджетних коштів сумісного з обліковою системою Казначейства і системою подачі 
фінансової звітності в електронному форматі.  
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Таким чином, наступним етапом вдосконалення бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору є 
створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи із застосуванням сучасних 
інформаційних технологій та їх інтеграції в обліковий процес.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ   

ТА ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 
 

Підприємства під час ведення своєї діяльності можуть виступати як дебіторами так і кредиторами.  У 
системі розрахунків з покупцями та постачальниками існують певні проблеми, які пов’язанні із несвоєчасним 
погашенням зобов’язань, адже затримка у строках погашення зобов’язань та отриманні оплати призводить до 
зниження ділової активності підприємства [1, с. 1001]. 

Метою будь-якої організації є прагнення розширити коло покупців та постачальників, щоб у 
майбутньому диверсифікувати ризики, збільшити обсяги реалізації, тощо. Інколи,  виникає необхідність 
збільшувати термін оплати чи реалізовувати товари,  продукцію, роботи, послуги у кредит, або купувати 
сировину та матеріали у ненадійних постачальників [2, с. 111]. 

Тема розрахунків із контрагентами  розглядалася багатьма науковцями, серед яких: Ф.Ф. Бутинець, Г.В. 
Власюк, Г.В. Нашкерська, Демченко Я. М,. Басюк А. та ін., проте,  проблема розрахунків з контрагентами 
потребує подальшого дослідження, зокрема: прозорість інформації щодо зобов’язань перед покупцями та 
постачальниками, удосконалення системи обліку розрахунків тощо.  

Науковці виділили спільні проблеми, які стосуються розрахунків як покупців, так і постачальників: 
недостатній внутрішньогосподарський контроль розрахунків, термінів поставок та сплати коштів [3]; нечіткий облік 
простроченої та безнадійної заборгованості [1,c.1002]; криза неплатежів – можливість отримання неправдивої 
інформації від контрагента та укладення не надійних договорів  [1, с.1002]; абстрактний аналіз заборгованості (аналіз 
не здійснюється деталізовано за кожним контрагентом) [1, с. 1002]; налагодження документообігу розрахунків з 
контрагентами (обкладання штрафними санкціями через несвоєчасність сплати) [4, с.73]. 

Щодо вирішення згаданих проблем пропонується вжити такі заходи: покращити внутрішньогосподарський 
контроль та налагодити документування можна шляхом проведення інвентаризації розрахунків з контрагентами 
щоквартально [4, с.73]; вдосконалити облік заборгованості, систематизувавши аналітичний облік заборгованостей за 
розмірами, місцезнаходженням юридичних осіб і пропонованих умов оплати; визначити рахунки відображення 
поточної та довгострокової заборгованості покупців та постачальників [5, с.222]; проводити якісний аналіз складу і 
структури дебіторської і кредиторської заборгованості за конкретними постачальниками і покупцями (слід 
враховувати: цінову конкурентоспроможність, умови платежу, гарантійні строки, фінансовий стан, обсяги випуску 
продукції за останній рік та ін.) [3, с.99]; проводити аналіз заборгованостей на основі раніше складеної облікової 
політики [6, с. 115]; контролювати оборотність та стан розрахунків  з покупцями та постачальниками, а також 
розширити систему авансових платежів [1, с. 1004]; у зв’язку з частими не платежами – розробити методику 
реструктуризації боргу, штрафні санкції (їх варто наблизити до кредитних відсотків банків).  

Отже, запровадження заходів, щодо усунення проблемних питань  сприятимуть покращенню контролю 
за розрахунками, зменшать ризики неплатоспроможності, а також допоможуть ефективно управляти 
підприємством та збільшувати свої прибутки.  
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ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУРОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ 

 
Для ефективного функціонування підприємства існує необхідність організації правильного облікового 

відображення та аналізу дебіторської заборгованості, що є запорукою отримання правдивої та об’єктивної 
інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Сучасні науковці пропонують різні методики 
вирішення значної кількості організаційних та методичних проблем обліку на основі механізмів автоматизації 
економічних процесів. Використання засобів автоматизації дозволяє практично повністю вирішити проблему 
точності та оперативності інформації. Разом з тим, автоматизована інформаційна система є ефективною лише у 
тому випадку, коли вона орієнтована на користувача, а ефективність та якість управлінських рішень зростає 
після її запровадження. 

На ринку нараховується багато програмних продуктів, що покликані автоматизувати бухгалтерський 
облік, найбільш популярним з яких є «1С: Підприємство». Найбільший інтерес для відображення в обліку 
дебіторської заборгованості представляє підсистема «Бухгалтерський облік», яка оперує такими поняттями як 
«Розрахунки з контрагентами» («Постачальниками», «Покупцями», «Комітентами»). Ця підсистема дозволяє 
вести зведений облік безпосередньо на підставі первинних документів без попереднього їх накопичення та 
узагальнення та вирішувати всі задачі, які стоять перед бухгалтером підприємства, як наприклад: 

1. Виникнення заборгованості – оформляється актом про надання послуг, видатковою накладною, 
авансовим звітом тощо. 

2. Виникнення податкового зобов’язання – формування податкової накладної та її реєстрація в Єдиному 
реєстрі податкових накладних здійснюється за допомогою інтеграції з іншими програмними продуктами. 

3. Погашення зобов’язання – на основі виписки банку бухгалтер за допомогою платіжних доручень чи 
касових документів в програмі формує операції, які відображають факт погашення заборгованості дебіторами 
підприємства. 

4. Інвентаризація розрахунків з дебіторами оформляється актом звірки взаєморозрахунків.  
5. Коригування боргу – за допомогою цього документу бухгалтер може здійснити проведення 

взаємозаліку, списання безнадійної заборгованості, зміну та перенесення заборгованості.  
6. Формування облікових регістрів – обліковими регістрами виступають облікові відомості за 

синтетичними рахунками та аналітичними рахунками щодо дебіторської заборгованості; за товарно-
матеріальними цінностями; за коштами; за взаєморозрахунками з дебіторами тощо. 

Сьогодні непогашення дебіторами заборгованості є поширеною проблемою. Оскільки така 
заборгованість становить значну частку оборотних активів підприємства, задля уникнення кризової ситуації 
керівництвом може бути прийняте рішення щодо створення резерву сумнівних боргів. Недоліком програми 
«1С: Підприємство» є те, що вона не містить окремого комплексу для обліку резерву сумнівних боргів. Тому 
нами запропоновано удосконалення існуючих конфігурацій шляхом: 

1. Визначення методу нарахування резерву сумнівних боргів відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська 
заборгованість», який необхідно вказати у параметрах облікової політики, яку бухгалтер налаштовує при 
початковому внесенні інформації про підприємство. 

2. В параметрі договорів з контрагентами вказувати термін погашення заборгованості. 
3. При формуванні первинного документа з виникнення дебіторської заборгованості користувачу 

повинна відображатись достовірна інформація щодо заборгованості покупця по обраному договорі. 
4. При виконанні операції «Закриття місяця» автоматичне віднесення суми сумнівної заборгованості за 

допомогою раніше обраного методу на рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів». 
На підставі проведеного аналізу щодо відображення дебіторської заборгованості та резерву сумнівних 

боргів, можна зробити наступні висновки: у програмному продукті «1С: Підприємство» реалізовані функції 
електронного документування, відображення у регістрах обліку та регламентованих і довільних звітних формах 
операцій з ідентифікації, оцінки, розрахунків з дебіторами. Проте недостатньо забезпечується контроль за 
термінами виникнення та погашення дебіторської заборгованості, формуванням договірних зобов’язань та 
платіжною дисципліною, а також не передбачено розрахунку резерву сумнівних боргів, що викликає труднощі 
в проведенні автоматизації обліку на підприємстві. 
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ КАСИ ТА КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

 
Як вiдомо, грошовi кошти є найлiквіднішими активами будь-якого підприємства. Ці активи найбільше 

потрапляють під загрозу крадіжок та зловживань.  На сьогоднішній день, бiльшiсть пiдприємств перебувають у 
приватній власності, а власники зацікавленні у збереженні власного майна. 

Аудит грошових коштів стосується перевірки бухгалтерської звітності, облiку, первинних документiв та 
iншої інформації стосовно операцій які пов’язані з грошовими коштами.  

Завданнями аудиту каси і касових операцій є: 
1) забезпечення умов зберігання готівки і інших цінностей у касі підприємства, а також під час їх 

доставки на підприємство; 
2) дотримання встановленого Порядку ведення касових операцій [1]: правильності оформлення 

прибуткових та видаткових касових ордерів; своєчасності та повноти відображення руху готівки в касовій книзі 
та в звіті касира; дотримання встановленого порядку збереження чекових книжок;  дотримання ліміту наявності 
готівки в касі; дотримання умов видачі готівки підзвіт на операційні і господарські витрати та інші потреби 
підприємства; своєчасності та повноти оприбуткування грошей. 

Аудит грошових коштів на підприємстві найкраще розглядати в розрізі трьох стадій: початкової, 
дослідницької, завершальної. Систему моделювання процесу аудиту грошових коштів потрібно розглядати, як 
сукупність окремих моделей в розрізі його стадій. 

На початковій стадії аудиту використовують такі моделі, як: відбору клієнтів, оцінки системи обліку і 
внутрішнього контролю, визначення і оцінки аудиторського ризику, розробки плану і програми аудиту. 

Моделювання дослідної стадії полягає в: сценарії перевірок господарських операцій і облікових запасів, 
контрольних моментів, аналізу фінансової звітності, розробки робочих документів аудитора на цій стадії. 

До моделей завершальної стадії відносять: оцінку результатів перевірки, розробку аудиторського 
висновку та пропозицій і рекомендацій. 

У процесі здіи снення контролю грошових коштів аудитором застосовуються такі методичні прии оми: 
інвентаризація; спостереження за здіи сненням господарських та фінансових операціи , відображенням і х у 
системі бухгалтерського обліку; усне опитування; отримання письмових підтверджень; перевірка документів 
(за формою, суттю, змістом, логічна, хронологічна, експертна); взаємнии  контроль операціи  і документів; 
перевірка арифметичних розрахунків; аналіз тощо. 

Процес починається з того, що аудитор проводить інвентаризацію грошових коштів у касі та порівнює її 
результати із даними обліку. При наявності грошових коштів у іноземній валюті аудитор визначає правильність 
перерахунку (по кожній окремо) у національну валюту України – гривні. Після цього перевіряє дотримання ліміту 
каси: чи не перевищує залишок готівки по касі розміру ліміту. Аудитор проводить інвентаризацію безготівкових 
грошових коштів, порівнює дані банку щодо безготівкових грошових коштів із даними обліку [2].  

Важливим моментом виступає перевірка цільового використання готівки. Аудитор порівнює дані касової 
книги із даними прибуткових і видаткових документів та даними банку. Потім аудитор перевіряє наявність 
документів, що підтверджують операції надходження грошових коштів у касу. Крім того, перевіряється 
дотримання необхідних вимог при веденні касової документації: наявність і заповнення усіх реквізитів касової 
документації, правильність оформлення касових операцій із приймання і видачі грошових коштів  

Завершальним етапом роботи при проведенні аудиту грошових коштів виступає формування висновку і 
переліку виявлених недоліків. Джерелом інформації тут є усі попередні аудиторські робочі записи щодо 
операцій із грошовими коштами.  

Виявленi помилки i факти шахрайства згруповують з метою встановлення їх суттєвостi i пiдготовки 
пiдсумкової аудиторської документації. На підставі кожного факту виконують опис з посиланням на 
порушення того чи іншого нормативно-правового акту, хто допустив помилку або шахрайство, з чиєї вказiвки 
або дозволу здiйснено порушення, розміру матеріального збитку та інші наслідки [3].  

Аудит грошових коштів має бути спрямований на збір аудиторських доказів, проведення аналізу, 
застосування моделей і методів з метою розробки рекомендації щодо оптимізації роботи облікового апарату, а 
також напрямів підвищення ефективності управління грошовими коштами.  
 

1. Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова правління НБУ від 
29.12.2017 № 148. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17.  

2. Кот О.С. Економіко - правове регулювання аудиту грошового обігу банків / Актуальні проблеми 
економіки.– 2009. -No12.– С. 182–187.  

3. Сметанко О.В. Узагальнення результатів роботи служби внутрішнього аудиту /О.В. Сметанко // 
Економічні науки. – 2011. – № 6. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ  

В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН 
 

Протягом останніх двох років в Україні триває процес реформування системи бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку для державного сектору (МСБОДС) шляхом запровадження національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в державному секторі (НП(С)БОДС), розроблених на основі МСБОДС. Відповідно до 
Бюджетного кодексу України і Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової та бюджетної звітності, кошторисів 
бюджетних установ регулюється Міністерством фінансів України. 

Реформуванням облікової системи державного сектору, в першу чергу змінено методичні засади ведення 
обліку доходів і витрат. Відповідно до неї, доходи та витрати відносяться до певного виду, а саме – обмінних чи 
необмінних операцій. В НП(С)БОДС 124 «Доходи» та НП(С)БОДС 135 «Витрати» визначено, які операції з обліку 
відносяться до обмінних чи необмінних. Необмінна операція - це господарська операція, яка не передбачає передачу 
активів, послуг (робіт) в обмін на отриманий дохід або активи, але може передбачати виконання певних умов; в свою 
чергу обмінна операція - це господарська операція з продажу(придбання) активів в обмін на грошові кошти, послуги 
(роботи), інші активи або погашення зобов'язань [1]. 

До 01.01.2017 р. доходи та витрати для потреб бухгалтерського обліку в державному секторі здійснювались з 
загального та спеціального фонду. Після прийняття нових стандартів витрати суб’єктів державного сектору 
класифікуються за такими групами: витрати за обмінними операціями, витрати за необмінними операціями. В 
свою чергу доходи класифікуються доходи від обмінних операцій та необмінних операцій [2].  

Усі видатки, що здійснювали бюджетні установи поділялись на касові та фактичні, що безпосередньо 
відображалось у звітності. Безпосередньо у ній розмежовувалось поняття касових та фактичних видатків, які не 
завжди дорівнювали одні одним. На даний час у звітності відсутнє поняття касових видатків, витрати 
розподіляються лише на фактичні.  

У Плані рахунків бухгалтерського облік у бюджетних установ до змін доходи відображались у класі 7 
«Доходи», що включав у себе доходи спеціального та загального фонду, доходи від реалізації продукції, 
виробів і виконаних робіт та інші доходи. В свою чергу витрати поділялись на видатки із загального та 
спеціального фонду, виробничі витрати, інші витрати, витрати на амортизацію та витрати майбутніх періодів.  

Зміни, що відбувались у державному секторі позначились і на Плані рахунків. На сьогодні Клас 7 «Доходи» 
включає такі рахунки, як: 70 «Доходи за бюджетними асигнуваннями»; 71 «Доходи від реалізації продукції»; 72 
«Доходи від продажу активів»; 73 «Фінансові доходи»; 74 «Інші доходи за обмінними операціями»; 75 «Доходи за 
необмінними операціями»; 76 «Умовні доходи». Клас 8 «Витрати» включає наступні рахунки: 80 «Витрати на 
виконання бюджетних програм»; 81 «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт); 82 
«Витрати з продажу активів»; 83 «Фінансові витрати»; 84 «Інші витрати за обмінними операціями»; 85 «Витрати 
за необмінними операціями»; 86 «Умовні витрати». Облік доходів ведеться накопичувальним підсумком з початку 
бюджетного року і до його завершення на пасивних рахунках Класу 7 «Доходи», а облік витрат ведеться Класу 8 
«Витрати». Залишку ці субрахунки не мають, оскільки в кінці звітного періоду відображається закриття рахунків 
доходів та витрат на рахунок 5511 «Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду» [3]. 

Також суттєвих змін зазнала звітність, як фінансова, так і бюджетна. Зокрема, у формі №1 «Баланс» 
відображаються лише доходи та витрати майбутніх періодів. У формі №2 «Звіт про фінансові результати» 
відображається інформація про доходи та витрати відповідно до фінансових результатів діяльності, видатків 
бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету, виконання бюджету 
(кошторису), елементами витрат за обмінними операціями. Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів» надає 
інформацію про рух коштів за обмінними та необмінними та необмінними операціями відповідно до видів діяльності 
(операційні, інвестиційна та фінансова). Додано також «Звіт про власний капітал», аналогів якого не було.  

Отже, реформування бухгалтерського обліку в державному секторі передбачає зміни у методиці обліку 
доходів та видатків за рахунок запровадження НП(С)БОДС, оновлення Плану рахунків, змінення бухгалтерської 
термінології. 
 

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання 
фінансової звітності»: Наказ МФУ від 28.12.2009р. №1541.  

2. Дідик А. М. Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність: Навч. посібн. / А.М. Дідик,  
В.І. Лемішовський // Львів: Видавництво «Апріорі». – 2017. – 1168 с.  

3. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: Наказ МФУ від 
29.12.2015р. №1219. 
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ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
Принципи бухгалтерського обліку - це правила, якими потрібно керуватися при оцінці, вимірюванні та 

реєстрації господарських операцій і при відображенні їх у фінансовій звітності. Принципи бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності визначені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» [1], а також  знаходять своє відображення в наукових дослідженнях вчених, які присвячені 
удосконаленню теоретично-методичних положень бухгалтерського обліку. Найпопулярнішим серед наукових 
досліджень є доповнення цих принципів новими або удосконалення існуючих [2].  

З 2018 року, із набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 р. 
№ 2164-VIII [3] принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності були переглянуті та змінені.  

 
Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності згідно з Законом України  

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

Принципи бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності (до 2018 р.) 

Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
(починаючи з  2018 р.) 

обачність – 
повне висвітлення повне висвітлення 
автономність автономність 
послідовність послідовність 
безперервність безперервність 
превалювання сутності над формою превалювання сутності над формою 
історична (фактична) собівартість - 
єдиний грошовий вимірник єдиний грошовий вимірник 
періодичність - 
  
нарахування та відповідність доходів і витрат (для 
визначення фінансового результату звітного періоду 
необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, 
що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому 
доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку 
та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно 
від дати надходження або сплати грошових коштів) 

змінено назву та сутність − нарахування (доходи і витрати 
відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій 
звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати 
надходження або сплати грошових коштів) 

– інші принципи, визначені міжнародними стандартами або 
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку, або національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку  

 
Отже, принципи – це основа, на якій ґрунтується ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності. Застосування загальноприйнятих, в  тому числі і на міжнародному рівні  принципів, 
забезпечує універсальність показників фінансової звітності та дозволяє користувачам приймати обґрунтовані 
управлінські рішення. Законодавче затвердження принципів обліку знижує можливості вуалювання й 
фальсифікації фінансової інформації, сприяє її прозорості, надійності та зростанню довіри інвесторів. 
 

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» вiд 02.06.2016 № 1405-VIII.  
2. Гордополов В.Ю. Принципи бухгалтерського обліку в інформаційному просторі управління 

зовнішньоекономічною діяльністю / В.Ю. Гордополов // Проблеми теорії та методології бухгалтерського 
обліку, контролю і аналізу. – Вип. 1 (39). – 2018. – С. 19-31.  

3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 р. № 2164-VIII [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2164-19. 
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 
Інформаційне забезпечення для управління підприємством є невід'ємною його складовою, яка слугує для 

отримання в процесі функціонування конкурентних переваг та для якісного поточного і стратегічного управління. 
Основною складовою інформаційного забезпечення господарської діяльності підприємств є інформація, що 
накопичується у системі бухгалтерського обліку та фінансовій звітності [1]. Призначення інформації полягає в 
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усуненні певної невизначеності, яка  сприятиме формуванню стратегії розвитку підприємства та пошукам шляхів її 
реалізації. Для прийняття обґрунтованих управлінських рішень у процесі операційної, фінансової та інвестиційної 
діяльності підприємства, інформація є основою, так як від неї залежатиме ефективність управління підприємства 
загалом. Критерієм ефективного управління сучасними підприємствами є максимальне задоволення інформаційних 
потреб усіх учасників виробничо-господарської діяльності. Керівництво підприємства зацікавлене в своєчасних, 
коротких і зрозумілих звітах про вартість вкладень, динаміку загальних фінансових показників діяльності 
підприємства, випуск продукції, розмірах прибутку тощо [2].  

Для забезпечення ефективності діяльності підприємства інформація, яка формується в системі 
управлінського обліку повинна відповідати певним вимогам, основними з яких є: 

повнота – інформація якої достатньо для того, щоб зробити потрібний висновок або прийняти правильні 
управлінські рішення; 

достовірність – відображає реальні об'єкти з необхідною точністю; 
своєчасність – надана у правильний момент часу і відповідає характеру та періодичності поставлених 

завдань; 
актуальність – інформація не повинна бути застарілою; 
суттєвість – такою, що впливає на управлінські рішення; 
нейтральність – інформація повинна бути незалежною; 
доцільність – доходи від інформації повинні бути більші ніж витрати на її збирання та обробку; 
релевантність – доцільність та відповідність інформації для прийняття певних управлінських рішень,  за 

умови,  коли вона є повною, своєчасною, неупередженою та корисною для конкретного випадку; 
диференційованість – відособлена, різнорівнева і водночас достатньо повна інформація дає можливість 

якісно і швидко виконати конкретні завдання; 
варіативність – інформація сприяє вибору найдоцільнішого варіанта управлінського рішення серед 

декількох альтернатив; 
доступність – інформація повинна бути викладена у зрозумілій, корисній та компетентній формі; 
компактність – інформація у стислій формі, але з врахуванням всіх необхідних даних. 
Таким чином, інформаційне забезпечення – це сукупність інформації необхідної для управління 

економічними процесами та прийняття управлінських рішень. Для того, щоб забезпечити результативність 
прийнятих управлінських рішень у процесі діяльності необхідно досягти належного рівня інформаційного 
забезпечення, а інформація, у свою чергу повинна відповідати певним вимогам. Покращення якості інформації 
повинно супроводжуватися участю керівництва в цьому процесі. Основною метою інформаційного 
забезпечення є надання користувачам необхідної інформації, яка є важливим ресурсом, адже містить дані які 
зменшують невизначеність у діяльності об’єктів. Крім того, основними завданнями інформаційного 
забезпечення є надання користувачам необхідної інформації для забезпечення процесу управління, і отримати 
необхідні дані можна шляхом створення ефективної системи інформаційного забезпечення. 
 

1. Олійничук В. М. Інформаційна місткість фінансової звітності та її роль в управлінні підприємством 
[Електронний ресурс] / В. М. Олійничук. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre / 
2011_4/213.pdf.  

2. Правдюк Н. Л. Підвищення ролі фінансової облікової інформації в управлінні діяльністю 
сільськогосподарських підприємств / Н. Л. Правдюк // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 7 – 11. 
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PROTECTIONISM AS A KEY ELEMENT IN SAVING DOMESTIC BUSINESSES 
 

Protectionism is a basic way to protect domestic industries by restricting foreign imports by raising tariffs, 
quotas, and, sometimes, imposing laws and regulations on other parts of economy like customers. A good example of 
this can be a case study of “the "buy American" provision included in the economic stimulus bill, which requires any 
iron or steel used in the construction projects funded by that legislation to be purchased in the U.S.” (Travis, “The 
Evolution of Protectionism”). In simple words, United States eliminated competition on the international level, while 
keeping and stimulating it on the domestic level. Domestic laws were playing a role of political backers, which meant 
only growing support from government to business owners, and vice versa [1]. 

Protectionism is also a barrier for potential foreign dumping. Dumping is a type of predatory pricing behavior, 
which means selling products by a price lower than their normal price and production cost (no profit). Price dumping 
may be considered as an aggressive way to eliminate competition on the domestic level of foreign country. If one 
country has comparative advantage in producing certain products, than it is natural for that country to set the lowest 
price on the market. Comparative advantage is the ability to produce certain products by sufficiently lower prices. If the 
resources allow, the production surplus is formed.  

A surplus is an excess amount of product. Surplus is often used in price dumping. It createscompetition on an 
international and domestic levels, both. Short-term result is good forcustomers, they have access to the same kind of 
products, but for much cheaper price. This might leave domestic producers out of business, and allow foreigners to 
create monopoly [2]. 
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Monopolies are bad. Once the monopoly is reached, the seller can start exploiting consumers by increasing 
prices on their products. And this is completely logical, as there are no other products on the market [3]. 

Protection via tariffs on 'dumped' goods can be justified to prevent long-term exploitation ofthe consume 
(“Arguments in Favour of Protectionism Business”). Monopoly is not the only problem. And monopoly does not always 
turn out as a problem, because usually they can supply the needed amount of products. On the other side there exists a 
term “market failure”, which is used to describe a situation in which markets fail to produce either economically 
optimal or socially desirable outcomes, and they dene four principal types of market failure: 

1) Externalities or “spillovers” of economic activities so that one actor’s economic activities harm those of 
another ex: Environmental pollution. 2) Increasing returns and declining marginal costs that lead to a monopoly 
constitute another type of market failure. 3) A lack of public good. Ex. Water sanitation, police Distributional 
inequalities. 4) Gap between the rich and the poor continues to grow. Each and every one of these failures can be 
regulated and prevented by government regulation. But one the most popular government approaches is an “invisible 
hand”. A laissez-faire attitude in free market, the invisible hand, being that they will be able to fulfil the needs of 
society do not need the involvement of government. If society wants computers and people are willing to pay high 
prices then... Businesses have the incentive to start making computers to earn profit. This leads to more competition.... 
Which means lower prices, better quality, and more product variety. To maintain profits, firms find most efficient way 
to produce goods and services. The government doesn’t need to get involved since the needs of society are 
automatically met. In the case of negative externalities and lack of public good, the government will step in and help to 
protect the people. For monopolies, antitrust laws are put into place to prevent monopolies and promote competition. 
Distribution of wealth is somewhat controlled by welfare, which comes from people paying taxes to the government [1]. 
 

1. Travis, Tom. “The Evolution of Protectionism.” Google Search, Google, 23 Feb. 2009 “Arguments in Favour 
of Protectionism Business.”  

2. Kitson, Michael. “Protectionism and economic revival”, 28 Sep. 1990. 3. Lockwood, Smith. “The Scourge of 
Protectionism”, 4 July 2001. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ЛІДЕРСЬКИХ ПОЗИЦІЇ  
ТА УПРАВЛІНСЬКИХ ЗДІБНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

   
Керівник є основою кожної організації, на якому зосереджена найбільша відповідальність за її діяльність, 

йому належить найбільша влада, він володіє найвищим статусом в організації та правом прийняття та реалізації 
рішень. Але чи кожна людина, призначена на керівну посаду, являється лідером та має управлінські здібності?  

Лідерство як одна з основних управлінських технологій вивчається багатьма дослідниками, над 
проблемами лідерства замислюються багато управлінців-практиків, для яких питання лідерства - одна зі 
складових процесу управління.  

Науковці, соціологи, психологи, педагоги й сьогодні привертають увагу до проблеми лідерства, яка 
широко розкривається в відомих працях Г.М. Ашина, І.П. Волкова, В.Д. Гончарова, Є.М. Дубровської,  
Н.С. Жеребової, І.С. Кона, Р.Л. Кречевського, Є.С. Кузьміна, І.С. Полонського, Б.Д. Паригіна, Л.І. Уманського. 
А також праці зарубіжних учених таких як: Дуглас МакГрегор, Курт Левін Фред Фідлер, Поль Херсі, Кен 
Бланшар, Бернс Митчел, Роберт Хаус та багато інших [1]. 

На мою думку зайняти положення керівника організації недостатньо. Його діяльність успішна, коли вона 
забезпечує отримання очікуваних результатів, а положення об'єкта управління стає кращим, ніж було . Для 
цього необхідно володіти якостями лідера. 

Вивчаючи  визначення «керівник» та «лідер» слід виділити і основні відмінності між ними: 
Керівник - це особа в організації, офіційно наділена правом приймати і реалізовувати обов'язкові для 

виконання управлінські рішення. 
Лідер - це особа у неформальній або формальної організації, що володіє впливом, необхідним для 

реалізації прийнятих ним рішень [4]. 
Отож,  ефективний керівник є одночасно і лідером організації. Тут можна говорити про лідерство як про 

одну з основних управлінських технологій, якою повинен володіти ефективний керівник. 
Дослідивши економічну літературу,  слід відмітити, що існує декілька факторів що характеризують 

лідера загалом: 
1. Лідер повинен володіти власним баченням управлінської ситуації. 
Стратегічні рішення, прийняті на рівні організації, - це рішення, пропоновані її лідером. Вони 

формуються на власному баченні лідером управлінської ситуації. Без власного бачення немає власного 
управлінського рішення. Володіння баченням обов'язкова якість лідера. 

2. Лідер повинен володіти основними рисами, необхідними для лідерства. 
Американський журнал для бізнесменів Fortune, провівши опитування 75 керівників вищої ланки, 

визначив наступні риси, які погодилася визнати обов'язковими третина опитаних: розсудливість, іншими 
словами високий індекс управлінської думки, ініціатива, передбачення, напористість, уміння поводитися з 
людьми, рішучість, надійність, емоційна стійкість , чесність, честолюбство, захопленість, об'єктивність і 
співпрацю [2]. 

Але на мою думку основною і найважливішою рисою справжнього лідера є вміння діяти рішуче в умовах 
невизначеності. Як говорив Наполеон : «... мені рідко доводилося зустрічати людей з категорії тих, хто завжди 
готовий до дії. Я маю на увазі спонтанну сміливість, яка необхідна в несподіваних ситуаціях і яка, незважаючи 
на непередбачуваний характер подій , дає нам свободу оцінок і прийняття рішень" [4]. 

3. Вміння вірно визначати цілі і розставляти пріоритети. 
4. Вміння правильно зрозуміти суть і оцінити ситуацію, в якій слід приймати  управлінське рішення [2]. 
Лідерство в значній мірі визначається здібностями управлінця, рисами його характеру, об'єктивними 

можливостями, якими він володіє. Управлінський потенціал лідера формують такі його якості, як: 
• управлінська ефективність (відсоток успішно завершених справ); 
• рівень влади (відсоток виконання відданих ним розпоряджень); 
• індекс управлінської думки (вміння аналізувати і прогнозувати розвиток управлінських ситуацій, 

генерувати і оцінювати варіанти рішень, розробляти стратегію і тактику, володіння управлінськими 
технологіями і необхідними знаннями, здатність генерувати ідеї); 

• вміння знайти вірне управлінське рішення; 
• вміння реалізувати прийняте рішення [3]. 
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Отже, накопичений управлінський потенціал дає управлінцю розкутість, впевненість у собі при 
прийнятті та реалізації прийнятих ним управлінських рішень, дозволяючи впевненіше використовувати 
власний управлінський потенціал. Але перетворення впевненості в самовпевненість -небезпека риса в реальній 
практиці управління, переходити яку не варто. Разом з розкутістю при прийнятті та реалізації управлінських 
рішень у ефективного управлінця повинні з'являтися і самокритичність, вміння побачити рішення, які, 
ймовірно, стали б більш ефективними у сформованій управлінської ситуації. Це може послужити хорошу 
службу при прийнятті подальших управлінських рішень. 
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ФЕНОМЕН ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ В ЕКОНОМІЦІ ХХІ СТОЛІТТЯ   

 
Основна частина людського життя відбувається шляхом здійснення трудової діяльності, від реалізації 

якої залежить не лише особистісний розвиток індивіда, але й сукупний розвиток суспільства в цілому. 
Результативність такого розвитку значною мірою залежить від продуктивності праці. Останнім часом все 
частіше науковці-теоретики, а також практики говорять про такий феномен як емоційне вигорання, який 
призводить до професійної деформації і, як наслідок, різкого падіння продуктивності праці. 

Розповсюдження синдрому емоційного вигорання поступово набуває все більших масштабів, що зумовлює 
ріст інтересу до цього науковців з різних галузей, а зокрема: психологів, педагогів, філософів, медиків та ін. 

Синдром емоційного вигорання («burnout») є результатом інтеграції фізичного, емоційного і когнітивного 
виснаження або стомлення, при якому головним чинником виступає емоційне виснаження [1]. Як результат, стає все 
важче прокидатись вранці, «руйнується» режим дня, знижується продуктивність праці. Через це людина стає 
дратівливою, псуються стосунки в колективі, що суттєво відображається на результатах діяльності підприємств. 

Аналіз публікацій свідчить, що явище «професійного вигорання» набуло великих масштабів. Зокрема, 
співробітники Американського інституту стресу дійшли висновку, що економіка США втрачає понад $300 
млрд. щорічно. Це насамперед неефективність роботи працівника, вимушені прогули, негативне ставлення до 
перенавчання, витрати, пов’язані з плинністю кадрів, та ін. Проведення міжнародною кадровою компанією 
опитування в Україні встановило, що в нашій країні кожний четвертий працівник стикається з «синдромом 
професійного вигорання», а ще 16% опитуваних добре поінформовані щодо цього. Разом з тим більшість 
опитуваних про синдром «професійного вигорання» навіть не чули [2, с.70]. 

Для підтвердження цієї інформації проведено анкетування, у результаті якого отримано інформацію про 
20 людей різних професій, які найбільше піддаються емоційному «вигоранню» (люди професій «людина-
людина»). 6 із них спостерігають у себе такі прояви синдрому емоційного вигорання як: відчуття постійної 
втоми, відсутність мотивації, або навпаки, байдужість до свого здоров’я на користь роботі(що призводить до 
проблем з фізичним здоров’ям), поганий сон і апетит, розсіяність. 

Як бачимо, проблема існує і потребує негайного вирішення, адже емоційне вигорання персоналу тягне за 
собою зниження продуктивності праці, погіршення роботи підприємств, а в глобальному розумінні – 
демографічної ситуації в країні. 

Перша проблема з якою стикається HR-персонал – необізнаність працівників із проблемою емоційного 
вигорання. Для її вирішення можна використовувати опитування.  

Після виявлення емоційно-нестабільних працівників потрібно провести team-building, або 
«розвантажувальний день». Підтвердження корисності таких дій є у дослідженнях різних спеціалістів, 
наприклад, Жан-Еммануель Нев, експерт з поведінкової економії, говорить: «Я вважаю, що чотириденний 
робочий тиждень – це ідеальний баланс між роботою та особистим життям і величезний потенціал для щастя і 
більшої продуктивності». Його думки співпадають із однією з концепцій боротьби проти синдрому емоційного 
вигорання (метод «тюленя»), який передбачає триденну емоційну та фізичну розрядку. 

Отже, як висновок, варто зазначити, що проблема емоційного вигорання набуває все більших масштабів. Це 
призводить до погіршення продуктивності праці кожного окремого працівника, а значить і результативності 
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підприємства загалом. Таким чином, проблема емоційного вигорання трансформуться зі соціальної у економічну, 
тим самим набираючи все більших масштабів. Працівникам відділу кадрів не завжди вдається її передбачити, тому 
увага повинна бути зосереджена на використанні дієвого інструментарію щодо ліквідації її наслідків. 

Подальші наукові дослідження потрібно проводити в напрямку детального вивчення причин 
емоційного вигорання працівників, основних елементів його прояву, а також розроблення дієвих методів та 
механізмів подолання цього синдрому. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДО СУЧАСНИХ УМОВ   
 

Люди відіграють важливішу роль на підприємствах, а управління персоналом потребує індивідуального 
підходу до кожного працівника, який покращить механізм  їх управління. В свою чергу управління персоналу 
полягає  в забезпеченні досягнень цілей організації за рахунок комплектування її виробничим персоналом з певними 
навичками. 

 У статті «Адаптація персоналу державної служби» Ю. Конотопцевої розглянуто класифікацію видів 
адаптації персоналу а саме: за суб’єктом адаптації; за рівнем; за суб’єктно-об’єктними відносинами; за сферами 
впливу; за ступенем завершеності процесу; за видами діяльності; за змістом.  Слід відмітити, що  ця 
класифікація потрібна тому що, вона  дозволить краще дослідити та проаналізувати стан персоналу та його 
потреби а також визначити результати адаптації в кінцевій оцінці роботи [2]. 

Питанням адаптації персоналу на підприємстві приділяється увага в роботах багатьох вітчизняних та 
зарубіжних учених: Т.Ю. Базарова, В.А. Воліна, В.А. Дятлова, А.П. Єгоршина, Б.Л. Єрьоміна, А.В. Ігнатьєва, 
В.В. Красношапки, О.В. Крушельницької, В.Г. Никифоренка, М.В. Чорної та інших авторів. 

Також автор Миронова О.М запропонувала   визначення, що адаптація персоналу – це процес 
пристосування людини до нового середовища, що ґрунтується на поступовому включенні працівника до 
процесу виробництва у нових умовах. З цим  визначенням я згідним тому що, працівник  повинен адаптуватись 
до нового оточення, місця, предметів та засобів праці [1]. 

«Багато компаній в Україні витрачають чимало зусиль та часу на пошук та відбір кандидатів на вакантні 
посади компанії. Доволі часто про працівників, які щойно зайняли свої робочі місця, нібито «забувають». Це 
насамперед виявляється в недостатній увазі до них або у відсутності допомоги з боку колег. За проведеними 
дослідженнями, приблизно 90% людей, які добровільно звільнилися з роботи протягом першого року, прийма-
ють таке рішення вже в перший місяць своєї роботи»[3]. Так висловилась, Віолета Артемчук, консультант з 
мотивації, адаптації, управління персоналу веб-порталу «Робота всім ». З цієї статистики можна зробити 
висновок, що дана проблема носить досить суттєвий характер, оскільки працівники не були адаптовані під нову 
організацію, а це означає працівники не могли працювати з усією ефективністю. Цю проблему можна 
постаратись вирішити саме за допомогою працюючої системи адаптації працівників до нового місця праці. 

Існує декілька підходів до класифікації видів адаптації а саме: 
– за суб’єктом адаптації: адаптація працівника (процес пристосування працівника до організації) та адаптація 

організації (процес пристосування трудового середовища до працівника); 
 – за рівнем: первинна адаптація (для осіб, що не мають трудового досвіду) та вторинна адаптація (для осіб, 

що вже працювали в трудових колективах); 
 – за суб’єктно-об’єктними відносинами: активна (учасник адаптації намагається впливати на організаційне 

середовище з метою його зміни) та пасивна (працівник не намагається вплинути на трудове середовище);  
– за сферою впливу: адаптація до нової посади (введення працівника в нову посаду), реадаптація (для 

працівників, що зайняли посади після довгої відсутності, наприклад у зв’язку з хворобою, декретною відпусткою, 
відрядженнями), адаптація до зниження в кар’єрі (адаптація працівників, що займають посади, нижчі за попередні) 
та адаптація до звільнення (вивільнення у зв’язку з виходом на пенсію, реорганізацією та ліквідуванням організації);  

– за ступенем завершеності процесу: повна адаптація (характеризується високими показниками 
пристосування працівника до всіх аспектів організаційної культури), часткова адаптація (працівник пристосу-
вався тільки до окремих аспектів трудового середовища) та дезадаптація (працівник не зміг пристосуватися до 
жодного з аспектів трудової діяльності в організації);  

– за видами діяльності: професійно-виробнича адаптація (пристосування до умов та режиму праці), суспільно-
політична адаптація (пристосування до суспільної праці в організації, соціального статусу), міжособова адаптація 
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(звикання до стилю спілкування в колективі, до традицій та норм поведінки), особистісна адаптація (самореалізація, 
особистісний ріст, прагнення до інтелектуального та морального самоудосконалення); 

– за змістом: організаційна адаптація (розуміння своєї ролі в організаційній структурі, вивчення та 
пристосування до ієрархічних зв’язків в організації), психофізіологічна адаптація (звикання працівника до 
психологічних та фізіологічних умов праці), соціально-психологічна адаптація (пристосування працівника до 
взаємовідносин у колективі), економічна адаптація (знайомство з економічним механізмом управління 
організацією, системою оплати праці та винагородження) та професійна (пристосування наявних знань, вмінь 
та навиків до посадових обов’язків, особливостей професії) адаптація[2]. 

У сьогоднішніх умовах стоїть питання підходу до управління процесом адаптації персоналу. Чинники 
даної проблеми є:  

– удосконалення засобів та засобів праці, що в свою чергу підвищує рівень професійних вимог до своїх 
працівників.  

– відсутність єдиної моделі управління адаптацією персоналу, яка б могла виділити певні економічні 
показники ефективності адаптації персоналу. 

– поява професій, які вимагають нові способи вирішення складних ситуацій.  
– застарілість та недовіра до традиційних методів професійної адаптації;  
– зростання мобільності персоналу та зменшення кількості вакантних робочих місць. 
Отож,  управління персоналом — це плани, що використовують можливості зовнішнього середовища 

для зміцнення і збереження конкурентоспроможності організації за допомогою своїх працівників, яких можна 
набрати створивши ефективний процес  його підбору тому дослідивши дану проблему ми дійшовши висновку 
що цей процес потребує спеціальних знань та навичок керівництва організації. 

 
1. Основні проблеми адаптації персоналу та методи їх вирішення на підприємствах.[Електронний 

ресурс]-http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/101.pdf.   
2. Адаптація персоналу державної служби  .[Електронний ресурс] -

http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk14/fail/konotoptseva.pdf.   
3. Адаптація нових співробітників: етапи та методи . [Електронний ресурс] -  

http://www.vobu.com.ua/ukr/personal_articles/view/3. 
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ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА ЯК ФЕНОМЕН XXI СТОЛІТТЯ   
 

Керівник є основою кожної організації, на якому зосереджена найбільша відповідальність за її діяльність, 
йому належить найбільша влада, він володіє найвищим статусом в організації та правом прийняття та реалізації 
рішень. Але чи кожна людина, призначена на керівну посаду, являється лідером та має управлінські здібності?  

Лідерство як одна з основних управлінських технологій вивчається багатьма дослідниками, над 
проблемами лідерства замислюються багато управлінців-практиків, для яких питання лідерства - одна зі 
складових процесу управління.  

Науковці, соціологи, психологи, педагоги й сьогодні привертають увагу до проблеми лідерства, яка 
широко розкривається в відомих працях Г.М. Ашина, І.П. Волкова, В.Д. Гончарова, Є.М. Дубровської, Н.С. 
Жеребової, І.С. Кона, Р.Л. Кречевського, Є.С. Кузьміна, І.С. Полонського, Б.Д. Паригіна, Л.І. Уманського. А 
також праці зарубіжних учених таких як: Дуглас МакГрегор, Курт Левін Фред Фідлер, Поль Херсі, Кен 
Бланшар, Бернс Митчел, Роберт Хаус та багато інших [1]. 

На мою думку зайняти положення керівника організації недостатньо. Його діяльність успішна, коли вона 
забезпечує отримання очікуваних результатів, а положення об'єкта управління стає кращим, ніж було . Для 
цього необхідно володіти якостями лідера. 

Вивчаючи  визначення «керівник» та «лідер» слід виділити і основні відмінності між ними: 
Керівник - це особа в організації, офіційно наділена правом приймати і реалізовувати обов'язкові для 

виконання управлінські рішення. 
Лідер - це особа у неформальній або формальної організації, що володіє впливом, необхідним для 

реалізації прийнятих ним рішень [4]. 
Отож,  ефективний керівник є одночасно і лідером організації. Тут можна говорити про лідерство як про 

одну з основних управлінських технологій, якою повинен володіти ефективний керівник. 
Дослідивши економічну літературу,  слід відмітити, що існує декілька факторів що характеризують 

лідера загалом: 
5. Лідер повинен володіти власним баченням управлінської ситуації. 
Стратегічні рішення, прийняті на рівні організації, - це рішення, пропоновані її лідером. Вони 

формуються на власному баченні лідером управлінської ситуації. Без власного бачення немає власного 
управлінського рішення. Володіння баченням обов'язкова якість лідера. 

6. Лідер повинен володіти основними рисами, необхідними для лідерства. 
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Американський журнал для бізнесменів Fortune, провівши опитування 75 керівників вищої ланки, 
визначив наступні риси, які погодилася визнати обов'язковими третина опитаних: розсудливість, іншими 
словами високий індекс управлінської думки, ініціатива, передбачення, напористість, уміння поводитися з 
людьми, рішучість, надійність, емоційна стійкість , чесність, честолюбство, захопленість, об'єктивність і 
співпрацю [2]. 

Але на мою думку основною і найважливішою рисою справжнього лідера є вміння діяти рішуче в умовах 
невизначеності. Як говорив Наполеон : «... мені рідко доводилося зустрічати людей з категорії тих, хто завжди 
готовий до дії. Я маю на увазі спонтанну сміливість, яка необхідна в несподіваних ситуаціях і яка, незважаючи 
на непередбачуваний характер подій , дає нам свободу оцінок і прийняття рішень" [4]. 

7. Вміння вірно визначати цілі і розставляти пріоритети. 
8. Вміння правильно зрозуміти суть і оцінити ситуацію, в якій слід приймати  управлінське рішення [2]. 
Лідерство в значній мірі визначається здібностями управлінця, рисами його характеру, об'єктивними 

можливостями, якими він володіє. Управлінський потенціал лідера формують такі його якості, як: 
• управлінська ефективність (відсоток успішно завершених справ); 
• рівень влади (відсоток виконання відданих ним розпоряджень); 
• індекс управлінської думки (вміння аналізувати і прогнозувати розвиток управлінських ситуацій, 

генерувати і оцінювати варіанти рішень, розробляти стратегію і тактику, володіння управлінськими 
технологіями і необхідними знаннями, здатність генерувати ідеї); 

• вміння знайти вірне управлінське рішення; 
• вміння реалізувати прийняте рішення [3]. 
Отже, накопичений управлінський потенціал дає управлінцю розкутість, впевненість у собі при 

прийнятті та реалізації прийнятих ним управлінських рішень, дозволяючи впевненіше використовувати 
власний управлінський потенціал. Але перетворення впевненості в самовпевненість -небезпека риса в реальній 
практиці управління, переходити яку не варто. Разом з розкутістю при прийнятті та реалізації управлінських 
рішень у ефективного управлінця повинні з'являтися і самокритичність, вміння побачити рішення, які, 
ймовірно, стали б більш ефективними у сформованій управлінської ситуації. Це може послужити хорошу 
службу при прийнятті подальших управлінських рішень. 

  
1.Авдулова Т.П. Психологическиеосновы менеджмента:учеб.пособие / Т.П. Авдулова/ М.: ИНФРА-М, 

2007. -124с.   
2. Сергеева О.Б. Лидерство и управление как компетенции руководителя среднего звена // Управление 

персоналом // №19 - 2005. -57 –60 с.   
3. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: учебно-практ. Пособие / С.В. 

Шекшня. - М.: Бизнес-школа, 2008. - 300с.  
4. Лідерство в сучасній організації. Керівник і лідерство. - [Електронний ресурс]: 

https://stud.com.ua/18718/ menedzhment/liderstvo_suchasniy_organizatsiyi 
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ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
ДІАГНОСТУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕРСОНАЛУ   

 
В ХХІ столітті із поглибленим вивченням та дослідженням компетентностей персоналу виникають все нові і 

нові методи оцінки. Широкого розповсюдження набув такий метод, як центр оцінювання. Це один з методів 
комплексної оцінки персоналу, заснований на використанні взаємодоповнюючих методик, орієнтований на оцінку 
реальних якостей співробітників, їх психологічних і професійних особливостей, відповідності вимогам посадових 
позицій, а також виявлення потенційних можливостей фахівців. На сьогоднішній день центр оцінювання є валідним 
методом оцінки компетенцій співробітників. 

Оцінюють компетенцій учасників за допомогою спостереження їх реальної поведінки в ділових іграх. Зовні 
дуже схоже на тренінг — учасникам пропонуються ділові ігри та завдання, але їх мета — не розвиток умінь і 
навичок, а рівні для всіх можливості проявити свої сильні і слабкі сторони. У кожному завданні за кожним 
учасником закріплений експерт. Він докладно фіксує поведінку свого підопічного, яка відноситься до компетенції, 
що спостерігається. Дана методика передбачає ряд процедур, які повинен пройти кожний учасник: інтерв'ю з 
експертом; психологічні, професійні та загальні тести; коротка презентація учасника перед експертами та іншими 
учасниками; ділова гра під керівництвом спостерігача за заздалегідь підготовленим сценарієм; біографічне 
анкетування; опис професійних досягнень; індивідуальний аналіз конкретних ситуацій (бізнес-прикладів); експертне 
спостереження, за результатами якого складаються рекомендації для кожного співробітника [1]. 

Грамотний центр оцінювання передбачає вибір стандартизованих методів, правильну підготовку 
спостерігачів, організацію зворотного зв'язку. Збій на будь-якому етапі загрожує виникненням помилок, які 



 387 
 
негативно вплинуть на професійній долі співробітників і компанії в цілому. Тестування персоналу в організації 
не повинно бути формальним - воно повинно переслідувати конкретну мету, враховувати специфіку компанії і 
корпоративні цінності. Необхідно, щоб співробітники були зацікавлені в професійному та особистісному 
розвитку, мали бажання розширювати компетенції і розуміли всю важливість результатів центру оцінювання. 
Для керівника важливо не перетворювати випробування в іспит, не ставити заробітну плату в залежність від 
результату оцінки, а використовувати його виключно як підставу для подальшого кар'єрного зростання 
ефективних фахівців. Центр оцінювання для керівників і підлеглих проводять окремо, співробітників однієї 
лінії зі схожими функціями можна об'єднати. Результати не трактують як високі або низькі і не виносять на 
публічне обговорення - це лише індикатор потенційних можливостей. В оцінці неприпустимі неточність, 
неуважність, суб'єктивність, перехід на особистості. Все це породжує стреси для співробітників, демотивує їх, 
провокує конфлікти. Реальний економічний і мотиваційний ефект від  центру оцінювання можливий тільки при 
чіткому дотриманні принципів і організаційних правил проведення [1]. 

Методика проведення центру оцінювання передбачає певні ролі, які виконують фахівці, які пройшли 
підготовку та відбір, а саме: спостерігач-експерт, ведучий, адміністратор, рольовий гравець, дизайнер 
програми, розробник вправ. 

Доцільність проведення саме цієї методики обумовлює її високоефективність, оскільки вона показує 
реальні компетентності працівника. Точність полягає у тому, що оцінки дійсно відповідають рівню оцінюваних 
параметрів  та мінімізують ризики взяти на роботу неефективного працівника. Метод характеризується також 
своєю об’єктивністю, оскільки не залежить від ситуації чи експерта. За даними результатів виникає можливість 
передбачення поведінки людини в майбутньому. Корисність для керівництва компанії полягає у можливості 
використання результатів оцінки для прийняття подальших кадрових рішень, а для учасників – можливість 
використовувати результати оцінки для саморозвитку. 

Досліджувана технологія діагностування компетентностей персоналу має також і свої недоліки. Насамперед, 
це складністю застосування даної технології, що супроводжується також довготривалістю підготовки, здійснення та 
аналізу. Для проведення центру оцінювання необхідно також кваліфіковане кадрове забезпечення, яке буде 
формувати спектр завдань практичного характеру відповідно до профілю відповідної посади. Проте, незважаючи на 
певні труднощі проведення центру оцінювання, ця технологія передбачає якісний відбір персоналу та діагностування 
їх компетентностей безпосередньо у процесі виконання поставлених цілей. 

Підсумовуючи, підхід до комплексної оцінки реальних якостей і внутрішнього потенціалу персоналу, 
званий центром оцінювання, включає безліч взаємодоповнюючих методик для експертного аналізу компетенцій 
співробітників. Сьогодні він є найбільш сучасним, точним і коректним серед інших методів. Цьому сприяє 
розвиток національних професійних стандартів центру оцінки та міжнародних нормативів, відповідно до яких 
консалтингові компанії проводять кадровий аудит на замовлення клієнта. 

  
1. Никифоренко В. Г. Управління персоналом / В. Г. Никифоренко. – Одеса, 2013. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ (ФІЛОСОФІЯ, ІДЕОЛОГІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ)   
 

Управління персоналом - це специфічна функція управлінської діяльності, головним об'єктом якої є 
люди, що входять в певні соціальні групи, трудові колективи. Як суб'єкт управління виступають керівники і 
спеціалісти, які виконують функції управління стосовно своїх підлеглих. Отже, управління персоналом — це 
цілеспрямована діяльність керівного складу організації на розробку концепції, стратегій кадрової політики і 
методів управління людськими ресурсами. Це системний, планомірно організований вплив через систему 
взаємопов'язаних, організаційно економічних і соціальних заходів, спрямованих на створення умов нормаль-
ного розвитку й використання потенціалу робочої сили на рівні підприємства. Планування, формування, 
перерозподіл і раціональне використання людських ресурсів є основним змістом управління персоналом. х 
Концепція управління персоналом — система теоретично методологічних поглядів на розуміння та визначення 
суті, змісту, цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів управління персоналом і розробка механізмів їх 
реалізації в умовах конкретної організації [1].  

Із дослідженої економічної літератури бачимо, що основна ціль управління персоналом: формування 
висококваліфікованого, відповідального за доручену справу персоналу з сучасним економічним мисленням та 
розвитком почуття професійної гордості. За рахунок філософії, ідеології та технології. 

Філософія управління персоналом — це комплексна прикладна наука про організаційно-економічні, 
адміністративно-управлінські, технологічні, правові, групові та особистісні фактори, способи і методи впливу 
на персонал підприємства для підвищення ефективності організації [2]. Філософія управління персоналом 
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організації — цілеспрямована діяльність керівного складу організації, а також керівників і спеціалістів 
підрозділів системи управління персоналом, направлена на:  розробку концепції і стратегії кадрової політики;  
принципів і методів управління персоналом. 

Система філософії передбачає формування цілей, функцій, організаційної структури управління 
персоналом, вертикальних і горизонтальних взаємозв'язків керівників і спеціалістів в процесі обґрунтування, 
вироблення, прийняття і реалізації управлінських рішень. 

Основу концепції філософії управління складають зростаюча роль особистості працівника, формування 
його мотиваційних установок, вміння їх формувати і направляти у відповідності із задачами, які стають перед 
організацією. 

Слід відмітити, що об'єктом філософії є особистості і спільноти (формальні і неформальні групи, 
професійно-кваліфікаційні і соціальні групи, колективи і організації в цілому); об'єктом управління людським 
фактором на підприємстві є весь персонал, всі категорії працівників  [2].  

Ідеологія за своєю природою належить до сфери соціально-психологічних явищ в організації. Дана сфера 
безпосередньо пов'язана з такими важливими елементами сучасного управління, як творча мотивація, 
підвищення рівня свідомості людей, формування і залучення духовного потенціалу особистості, виховання і 
розвиток людини. Джерела творчої діяльності - культура людини, його індивідуальність, духовний розвиток 
особистості - мають безпосереднє відношення до сфери ідеології управління як галузі соціально-психологічної 
реальності в організації. 

Ідеологія стосовно до управління на підприємстві дозволяє сформулювати деякі загальні положення: 
ü ідеологія, в процесі ідеологічної роботи на підприємстві, грає важливу роль у формуванні культури 

людини (економічної, моральної, естетичної, фізичної і т.д.). Ідеологія має ідейно-виховну спрямованість; 
ü ідеологія відіграє важливу роль у забезпеченні процесу управлінського рішення (пояснення, 

переконання в правильності і т.д.); 
ü ідеологічна робота є особливою функцією керівника; 
ü в основі будь-якої ідеологічної роботи лежить процес реалізації ідей; 
ü ідеологія відіграє ключову роль в процесі формування певного типу особистості в організації; 
ü ідеологія відчуває активний вплив з боку свідомості сприймає її людини, ідейний зміст може 

трансформуватися під цим впливом; 
ü ідеологія присутня (реалізується) в організації за допомогою втілення своїх ідей в певних формах; 
ü ідеологія управління може служити показником певної якості управління, «внутрішнього потенціалу» 

управління; 
ü ідеологія управління, як поняття, відбиває ідеологічний характер самого управління (як діяльності, 

теорії, історичного руху). В даному контексті менеджмент може розглядатися сам як певна ідеологія; 
ü ідеологія може бути частиною процесу контролю в організації. Ідеологічний процес може 

розглядатися як специфічний процес - ідеологічний контроль; 
ü ідеологія управління є важливим інструментом «конструювання» організаційної реальності; 
ü ідеологія управління може розглядатися як публічно виражена точка зору вищого керівництва 

організації. У такій якості ідеологія управління являє вірування і цінності про світ, що формують у людини 
каркас сприйняття, пов'язує відношення (до чого-небудь) з дією; 

ü ідеологічна система формується, функціонує, змінюється, в тому числі, під безпосереднім впливом 
певних зовнішніх по відношенню до даної системи умов: соціальних, економічних, культурних, політичних і 
т.д. Сукупність даних умов утворює певну життєву середу даної системи. Таким чином, ідеологічна система 
компанії, що розглядається в єдності з зовнішніми умовами, представляє наступний особливий (вищий) тип 
ідеології в організації, що позначається нами терміном «ідеологія управління» [3].    

Дані технології значною мірою орієнтовані на управління поведінкою людей в ході трудової діяльності і 
базуються на використанні методів мотивації праці, соціальної психології і, перш за все, методів регулювання 
міжособових відносин тощо. 

В управлінні персоналом необхідно знати, які цілі можуть бути досягнуті за допомогою тих або інших 
засобів впливу, як і за допомогою чого цей вплив здійснюється. 

Арсенал вживаних тут засобів (методів, прийомів роботи з кадрами, виражених в різних організаційних 
формах) достатньо різноманітний:  кадрове планування; управління змінами;   оптимізація численності і 
структури персоналу, регулювання трудових переміщень;  вироблення правил приймання, розстановки і 
звільнення працівників;  структуризація робіт, їх нова компоновка, формування нового підходу до праці, поса-
дових обов'язків;  управління витратами на персонал як засобом впливу на розвиток трудового потенціалу 
працівника;  організація праці як засіб створення обстановки, що сприяє максимальній віддачі виконавця в 
процесі роботи; управління трудовим навантаженням, оптимізація структури робочого часу; оцінка і контроль 
діяльності;  політика винагороди за працю, за високі результати;  надання соціальних послуг як засіб мотивації, 
стабілізації колективу;  тарифні угоди між адміністрацією і колективом;  соціально-психологічні методи 
(усунення конфліктних ситуацій, забезпечення взаємодії тощо);   формування корпоративної культури. 

Частина цих засобів носить організаційний характер (кадрове планування, організація праці), інші 
пов'язані із впливом на працівника з метою зміни його мотивації, поведінки, мобілізації його внутрішніх 
можливостей (система винагороди, оцінки, забезпечення взаємодії тощо). 

Підбір потрібної робочої сили  повинен базуватися на добре продуманій системі оцінки ділових і 
особистих якостей, а ефективна система оцінки результатів праці має забезпечувати взаємозв'язок оплати праці 
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з її результативністю, або стимулюючу функцію заробітної плати. Такий підхід до організації оплати праці, що 
сприймається працівником як справедливий, сприятливо позначається на ставлення людини до своєї роботи, 
робочого місця, готельного бізнесу в цілому [4].   

 
1. Захарчин Г.М. Управління персоналом: Навчальний посібник /Г.М. Захарчин, Л.Р. Струтинська,  
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КОУЧИНГ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ   
 

Для розгляду даної теми, спершу варто з’ясувати поняття “коучингу”.  
За книгою Марти Броунштейн “Коучинг і наставництво для чайників”, визначення коучингу в бізнес-

контексті, має наступні два аспекти: 
Коучинг - підхід до управління: спосіб, як особа виконує роль менеджера. 
Коучинг - набір навичок для управління ефективністю персоналу для досягнення результатів. 
У діловому світі, керуюча особа в якості тренера є необхідністю не тільки для вашого успіху, але і для 

вашого виживання. “Бізнес коучинг” - це про допомогу іншим співробітникам працювати більш ефективно. 
Мова іде про підтримку і участь Ваших співробітників в цьому процесі. Коучинг впливає на адаптивність, 
продуктивність і утримання працівника.  

Бути тренером - означає бачити і підходити до ролі менеджера як лідер - той, хто кидає виклик і розвиває 
навички та здатність ваших співробітників досягати найкращих результатів діяльності, а також самостійно 
якісно функціонувати, наскільки це можливо. 

Тренер володіє і розвиває  різні навички. Його зусилля, спрямовані на співробітників для досягнення 
загальної, а не лише особистої продуктивності і позитивних результатів. 

У діловому світі, терміни «коучинг» і «наставництво» часто використовуються як синоніми. Але це не 
завжди так.  

Коучинг є сумою всіх тренерських навичок. Він забезпечує зворотній зв'язок, продуктивність, 
делегування, мотивацію для роботи співробітників, і так далі. 

Наставництво - одна опція в загальних навичках коучингу [1]. 
Організаційний розвиток, зміни, викликані в результаті злиття і поглинань, а також необхідність надання 

підтримки  співробітникам через зміну посади або кар'єри часто є каталізаторами, які надихають компанії 
шукати тренерів-коучерів або наставників. 

Свого часу коучинг і наставництво були зарезервовані для топ-менеджерів і директорів компаній, а в 
даний час він доступний для всіх в якості професійного або особистого інструменту розвитку. Коучинг і 
наставництво також тісно пов'язані з ініціативами організаційних змін, з тим щоб допомогти співробітникам 
приймати і адаптуватися до змін відповідно до їхніх особистих цінностей та цілей. 

Коучинг і наставництво, як правило, виявляється популярним серед співробітників, оскільки досягає 
балансу між виконанням організаційних цілей і завдань, з урахуванням особистих потреб розвитку окремих 
співробітників [2]. 

За дослідженнями консалтингово центру “Bersin by Deloitte”, - «Організації з топ-керівниками, які є 
тренерами, часто поліпшують свої результати в бізнесі на 21% в порівнянні з тими, хто ніколи не були 
тренером для команди». 

Хоча є багато важливих лідерських навичок і компетенцій, нижче наведено 6 ключових, які відіграють 
певну роль у виборі методу коучингу для співробітників [3]: 

1) Ставте хороші питання. 
2) Зберігайте позитивний підхід. 
3) Слухайте і розширюйте права та можливості. 
4) З’ясовуйте, як вести переговори. 
5) Прихильність безперервного навчання. 
6) Тренер в даний час. 
Коучинг і наставництво, обидва з яких зосереджено на особистості, можуть підвищити моральний дух, 

мотивацію і продуктивність праці та зменшити плинність кадрів. Це двосторонній зв'язок як з організацією так і 
з працівником, що дає значні переваги для компанії. 

  
1. Coaching and Mentoring For Dummies. - [Електронний ресурс]: https://www.dummies.com/business/human-

resources/employee-engagement/whats-business-coaching/.  
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2. Everything you ever wanted to know about coaching and mentoring. - [Електронний ресурс]:  
:https://new.coachingnetwork.org.uk/information-portal/what-are-coaching-and-mentoring/.  

3. 7 coaching tips for managers and leaders. - [Електронний ресурс]: https://www.bizlibrary.com/article/7-
coaching-tips-managers-leaders/ 
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МОТИВАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Питання стимулювання працівників до продуктивної праці є одним із найважливіших питань в умовах, коли 
підприємство прагне отримати якомога більше конкурентних переваг від найму і використання високо-
кваліфікованого персоналу. Проте, на сьогодні в нашій державі тільки починають з’являтися ефективні системи 
мотивації працівників і стимулювання їх до праці, що обумовлює необхідність дослідження відповідного 
закордонного досвіду. Потреба у забезпеченні стабільності такої мотивації може бути вирішена через підвищення 
варіативності комбінацій надання працівникам благ і послуг, яка б враховувала внутрішні (індивідуальні) мотиви 
персоналу. Як правило, це реалізується шляхом запровадження на підприємстві таких інструментів мотивації 
персоналу: надання соціального пакету працівникам підприємства, забезпечення підвищення кваліфікації, 
підготовки або перепідготовки персоналу, участі працівників в управлінні підприємством. 

Теоретичні та практичні аспекти застосування мотиваційного механізму знайшли своє відображення в 
роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених: А. Афоніна, К. Альдефер, В. Адамчука, Д. Богиня, В. Врум,  
Ф. Герцберґ, В. Гриньової, В. Гончарова, Б. Генкіна, О. Грішнова, В. Данюка, М. Дороніної, Г. Дмитренка, О. Єськов, 
Й. Завадський, А. Єгоршина, А. Кібанова, А. Колота, О. Кузьміна, А. Леонтьєва, А. Маслоу, Е.Мейо, М. Мескон,  
В. Пономаренко, О. Пушкар, Л. Червинська та ін. 

Узагальнюючи можна сказати, що дослідження практики діяльності вітчизняних підприємств показали, що 
переважаючим підходом до мотивації працівників підприємства є підвищення заробітної плати, видача премій, 
надання основних послуг і благ соціального пакету підприємства (популярним є медичне страхування працівників), 
однак, слід зазначити, що розширення практики запозичення корпоративної культури іноземних компаній 
призводить до виникнення нових складових соціальних пакетів і на вітчизняних підприємствах. Як пише О.І. 
Попрозман, “під впливом сучасних методів мотивації в провідних фірмах нині склалася нова філософія управління 
персоналом де знайшли відображення як традиційні, так і нетрадиційні підходи щодо впливу на поведінку людей, 
їхні інтереси” [7].          

Існує багато визначень трудового потенціалу. На мою думку найбільш доцільним є визначення з підручника 
«Потенціал підприємства: формування та оцінка», авторів Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І.: Трудовий 
потенціал — це існуючі сьогодні та передбачувані трудові можливості, які визначаються чисельністю, віковою 
структурою, професійними, кваліфікаційними та іншими характеристиками персоналу підприємства[1]. 

Взагалі існує достатня кількість видів трудового потенціалу, я б зосередила увагу на наступних: трудовий 
потенціал працівника,  трудовий потенціал підприємства та трудовий потенціал суспільства [1]. 

Трудовий потенціал працівника – це його можлива трудова дієздатність, його ресурсні можливості у сфері 
праці, які формуються на основі природних даних (здібностей), утворення, виховання і життєвого досвіду. 

Трудовий потенціал підприємства являє собою сукупну кваліфікацію та професійні здібності всіх працівників 
підприємства, а також досягнення підприємства в ефективній організації праці та розвитку персоналу. 

Трудовий потенціал суспільства характеризує повну потенціальну сукупну здатність до суспільно корисної 
діяльності працездатного населення. Це конкретна форма матеріалізації людського фактора, показник рівня розвитку 
і межі творчої активності працюючих. 

Суть мотивації полягає в розробці такої системи стимулювання, яка б забезпечила виробництво високоякісної 
продукції і прибутковість своєї роботи, але для цього, перш за все, треба зацікавити кожного конкретного працівника 
в результативній, високопродуктивній праці. Узагальнення практичного досвіду діяльності підприємств показує, що 
найбільш оптимальними з погляду впливу на трудову поведінку та формування механізму використання трудового 
потенціалу є такі групи мотиваторів: матеріальні мотиватори, професійні мотиватори, особисті мотиватори та 
психофізіологічні мотиватори [6]. 

 Матеріальні мотиватори (рівень оплати праці, участь у прибутку) та професійні (рівень освіти, професійні 
навики, досвід роботи, самоосвіта, можливості самовдосконалення) хоча і віднесені у різні групи, проте тісно 
пов’язані між собою. Серед особистісних мотиваторів особливе місце займають компетентність, відповідальність, 
підприємливість та ініціативність, адже у сучасних умовах комбінація саме названих складових може значною мірою 
вплинути на формування трудового потенціалу, здатного генерувати нові ідеї під впливом внутрішніх спонукальних 
мотивів до самовираження, реалізації власних можливостей.  

Якщо говорити про сучасність, то сьогодні,  у час швидких змін,  високої конкурентної боротьби,  будь-яке 
підприємство повинне бути високо адаптивним,  готовим змінюватись відповідно до зовнішнього оточення [2]. 
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Від ефективності мотивації праці управлінського персоналу залежить стабільність висококваліфікованих 
трудових колективів,  підвищення продуктивності праці,  моральний і матеріальний стан кожного працівника та 
колективу в цілому.  
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КОУЧИНГ ДЛЯ HR-А: МОДНИЙ ТРЕНД ЧИ ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ?   
 

У сучасних організаціях коучинг - це вже не тільки модний, але і необхідний інструмент особистого і 
професійного розвитку персоналу. 

  Така тенденція обумовлена тим, що коучинг дає можливість значно підвищити ефективність 
співробітників компанії, розкриваючи їх потенціал і невикористані раніше можливості. 

  Коли ж має сенс використовувати коучинг в компанії: 
- Впровадження змін; 
- Підвищити мотивацію і залучення співробітників; 
- Підготовка кадрового резерву / складання; 
- Індивідуальних Планів Розвитку (ІПР); 
- Одна з цінностей компанії «ВІДКРИТІСТЬ»; 
- Поліпшення клімату в команді; 
- Зміна корпоративної культури. 
Коучинг надає менеджеру достатньо ефективний інструментарій, нескладний в практичному 

використанні. Застосовуючи коуч-технології, керівники (і їх підлеглі) набагато швидше досягають поставлених 
цілей, використовуючи при цьому менші ресурси. Коучинг надихає людей на активні дії, націлює на 
досягнення результату і оптимізацію процесів, підвищує мотивацю та залучення працівників нематеріальними 
способами, підвищує результативність та відповідальність співробітників, дає можливість делегування частини 
повноважень співробітникам, зростання їх самостійності. 

   Якщо впроваджувати коучингові інструменти системно і планомірно, управлінська діяльність стане 
набагато ефективніше, так як коуч-технологіями можна посилити практично будь-яку функцію менеджменту. 

Світові дослідження коучингової практики показують, що 87% компаній використовують коучинг для 
підвищення результативності менеджерів, 82% - для розвитку лідерського потенціалу, 60% - для розвитку 
спецнавиків і компетенцій [1]. 

Ключові поняття коучингу 
Клієнт. Ним може бути як індивідуальна особа, так і організація. Тобто, це людина, що користується 

послугами коуча й очікує позитивних результатів. 
Сесія – процес бесіди коуча з клієнтом, що відбувається за чітко вибудуваною структурою. 
Формат коучингу – це, безпосередньо, взаємодія або засіб взаємодії тренера і клієнта. 
До речі, у коучингу для ефективного розслаблення можуть використовуватися елементи йоги, дихальні 

вправи і навіть НЛП.   
Сьогодні компанії прагнуть до того, щоб їх співробітники були максимально проактивними, залученими, 

вміли адаптуватися до змін і брати на себе відповідальність. Цього неможливо досягти за допомогою одних 
тільки тренінгів - необхідні системні зміни корпоративної культури за допомогою включення коучингу в 
управлінську культуру компанії [2]. 

Коуч-технології: 
1) Зворотній зв'язок по методиці BOFF 
Інструмент складається з чотирьох кроків 
Behaviors (дії): тут потрібно відзначити негативний факт і / або поведінка, що не узагальнюючи (завжди / 

ніколи), без напруження емоцій. 
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Outcome (ефект дій): зазначити наслідки, які вже відбулися або можливо стануться. 
Feelings (почуття) по відношенню до того, що відбувається. 
Future (майбутнє): потрібно спланувати, що співробітник готовий зробити, щоб виправити ситуацію в 

майбутньому. 
2) Модель GROW 

Прекрасна структура розмови зі співробітником, яка включає кілька елементів. На етапі Goal (мета) той, 
хто виступає в ролі коуча (HR або менеджер), допомагає співробітнику визначити мету і відшукати місця 
зшивання з цілями бізнесу. Тут доречно поставити питання про значущість мети для самої людини. Це дозволяє 
усвідомити її і прийняти відповідальність за її досягнення. 

Для Reality (ситуації) знадобляться питання, які допоможуть оцінити сильні і слабкі сторони, наявні 
ресурси. В основному - це питання, що починаються зі слів «Хто?», «Що?», «Де?», «Коли?», «Скільки?» Також 
тут потрібно ставити питання про відповідальність: «Хто ще, крім тебе, впливає на результат? Наскільки 
сильно? »,« Як ти можеш на це вплинути? »,«Що саме ти можеш зробити?»Також тут важливі питання про 
ресурсах:«Які ресурси вже є?»,«Чого не вистачає?»,«Де можна взяти відсутню?» 

Питання етапу Options (варіанти) (розглядаються всі доступні рішення і знаходиться найкраще): Які 
варіанти існують? Як би ти вчинив, якби не було в тебе обмежень? Який варіант дасть кращий результат? 
Чому? Які є ризики? Який «план Б»? 

Головне питання етапу What to do / Will (план дій) - «Що саме ти зробиш, щоб просунутися до мети?» 
Додаткові питання: Яким саме буде твій перший крок? Коли ти почнеш? За якими ознаками ти зрозумієш, що 
просувається до мети? Кого потрібно довести до відома про свої плани? Як ти зможеш себе підтримати? Яка ще 
підтримка тобі знадобиться? Наскільки ти впевнений в можливості виконання плану (за шкалою від 1 до 10)? 
Що не дозволяє поставити позначку 10?[3]. 

Отже, коучинг – це система взаємодії, спрямована на швидке досягнення позитивних результатів. У 
режимі «тут і зараз» коуч спільно з клієнтом шукає шляхи досягнення чітко поставленої мети, наприклад, у 
сфері роботи, особистого життя або саморозвитку. Але, на жаль, коучинг не зможе допомогти людині, яка не 
хоче змін. Це виражається в тому, що вона бажає отримати результат, але при цьому не готова до жодних дій, 
шукаючи виправдання своєї пасивності. Коучинг дозволяє швидко отримати потрібний результат і стати більш 
ефективним. 
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 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: ФІЛОСОФІЯ, ІДЕОЛОГІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ   
 

Як відомо, сукупність різноманітних підходів та методів в управлінні персоналом та їх комбінації 
визначають ефективність управління персоналом. Проте важливо розуміти, що з плином історії, моральні та 
матеріальні цінності людей змінюються, що призводить до потреби змінювати важелі, які впливають на 
побудову сприятливого клімату всередині колективу. Звідси постає питання: чи є унікальна комбінація методів 
та технологій, яку можна використовувати в будь-якому колективі? Більше того, чи є ефективними ті технології 
та ідеологія управління персоналом, які використовуються в Україні? Для відповіді на ці питання необхідно 
зрозуміти найголовніші визначення даної теми. 

Управління персоналом (менеджмент персоналу) — цілеспрямована діяльність керівного складу 
організації, керівників і фахівців підрозділів системи управління персоналом, що включає розробку концепції і 
стратегії кадрової політики, принципів і методів управління персоналом [3]. 

Філософія  управління персоналом – це комплексна прикладна наука, в основі якої лежать вивчення та 
аналіз факторів, які впливають на якісну роботу колективу в цілому та на кожного окремого члена колективу. 

Ідеологія управління персоналом – це, безпосередньо, система поглядів та ідей на те, як саме управляти 
персоналом, які взаємовідносини будувати серед осіб персоналу та як позитивно впливати на взаємовідносини 
в ньому. Відображенням ідеології управління персоналом є корпоративна культура. 

Технологія управління персоналом – це спосіб втілення ідеології управління в життя, використання її на 
практиці, для досягнення поставлених цілей в колективі [2]. 

Очевидною та досить давньою проблемою в Україні є відсутність розвитку поглядів на управління 
персоналом в цілому. В переважній більшості компаній використовуються старі та загальні принципи для 
управління: економічні важелі впливу та стандартні надбавки, премії, тощо. А беручи до уваги те, що 
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економічний простір в сучасному світі є відкритим практично для кожного, то питання розвитку філософії, 
ідеології та технології управління персоналом стає більш актуальним. 

Слід відмітити, що вирішення даної проблеми дозволить значно підвищити ефективність діяльності 
персоналу та його результативність. Ми пропонуємо застосувати гнучку систему нематеріальних факторів 
управління персоналом, що дозволить ефективніше стимулювати працівників [2]. До даних факторів належать: 

• Моральне заохочення до праці 
• Залучення персоналу в управлінні підприємством 
• Збагачення змістовності праці та заохочення до новаторства 
• Можливість проходження навчальних курсів та курсів з підвищення кваліфікації, тощо 
Отож, кожен член персоналу буде більш відповідально та старанно відноситись до своєї роботи, оскільки  

задоволення моральних та соціокультурних потреб викликає набагато більше відчуття гордості за свою працю, 
свій колектив і, як наслідок цього – стимулює примножити та покращити сумарну діяльність персоналу.  
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 СУЧАСНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ   
 

Керівники різних рівнів завжди задавалися питанням ефективної мотивації персоналу, адже кожен хоче 
працювати в комфортних і затишних умовах, щоб його поважали а роботу цінували, щоб оплата праці була на 
високому рівні при відносно невеликих обсягах роботи. 

Генкин А.П. [1] стверджує, що мотивація це процес стимулювання самого себе та інших на діяльність 
направлену на досягнення індивідуальних та загальних цілей організації. 

Зміна умов функціонування сучасних підприємств вимагає перегляду основних підходів до мотивації. 
Питання мотивації персоналу в сучасних умовах економічного стану України , коли констатується спад 

економіки, має місце криза неплатежів, коли значна кількість підприємств усвідомлює необхідність скорочення 
штату, зменшення витрат на оплату праці та при цьому, намагається зберегти  висококваліфікованих 
співробітників, є об'єктивною необхідністю. А тому, запровадження сучасних систем мотивації можна з 
впевненістю вважати важливим аспектом економічної стратегії українських підприємств [2]. 

Удосконалення системи мотивації персоналу є одним із головних завдань керівників усіх рівнів. Уміння 
мотивувати людей є однією з головних компетенцій керівника-лідера. Система преміювання та соціальних 
пільг, корпоративні програми нематеріального стимулювання є важливими елементами в системі мотивації 
персоналу , але не гарантують стійко високого рівня мотивації  співробітників. Зміст роботи, стиль керівництва, 
взаємовідносини в колективі можливості професійного і кар'єрного зростання, визнання , це ті фактори в 
системі мотивації персоналу, які впливають на рівень мотивації співробітників іноді істотно більше, ніж інші 
винагороди [3]. 

Особливої популярності сьогодні набуває нематеріальна мотивація персоналу. 
Нематеріальна мотивація складається з цілого комплексу аспектів – починаючи з самомотивації 

співробітника  ці оцінки колегами його заслуг, і закінчуючи внутрішнім кліматом компанії, можливістю 
проявити себе в різних аспектах життя фірми, можливістю навчитися чомусь, що є корисним для самого 
співробітника. Методи нематеріальної мотивації можуть застосовуватись до конкретного співробітника або 
реалізовуватись безадресно. До останньої відноситься проведення спільних корпоративних заходів , а також 
надання різних пільг – так званого соціального пакета. На сьогоднішній день соціальний пакет є одним з 
найефективніших способів мотивації співробітників: це, наприклад, організація безкоштовного харчування, 
медична страховка, оплата транспорту та мобільного зв'язку, пільгові або безкоштовні путівки в санаторії за 
станом здоров'я, а також можливість підвищити кваліфікацію або пройти навчання за рахунок фірми [3]. 

Ще одним методом нематеріального стимулювання є покращення умов праці: забезпечення персоналу 
новітніми технологіями, створення комфортних робочих зон, покращення дизайну інтер'єру, встановлення 
кондиціонування та опалення приміщення і т.д. Важливим інструментом  також можуть стати корпоративні 
свята, навіть із залученням сімей співробітників. У зарубіжній практиці існує таке поняття як team-building 
(командоутворення). До основних складових процесу створення команд відносяться : 

• Team skills (формування та розвиток навиків командної праці) – спрямованість загальної цілі з 
персональними, прийняття відповідальності за результати команди  і т.д. 
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• Team spirit (формування командного духу) – сукупність психологічних відносин співробітників до 
колег та організації. Основні заходи спрямовані на розвиток довіри між робітниками, посилення відчуття 
єдності, підвищення неформального авторитету керівника  

• Team building  (формування команди) – механічні дії по підбору, оптимізації структури команди та 
функціонально-рольового розподілу: створення робочої обстановки, налагодження горизонтальних зв'язків 
усередині колективу, регіональних підрозділів. 

Для усунення фізичного і морального дискомфорту працівників доцільно щомісяця інвестувати невеликі суми 
грошей у забезпечення можливостей відпочинку. Наприклад, одна з останніх новинок, яка вже активно 
використовується іноземними компаніями – це обладнання спеціальних кімнат для відпочинку співробітників. 
Західні фірми почали розуміти: якщо не давати людям відпочивати, то вони не зможуть і продуктивно працювати. 
Якщо дозволити співробітнику  відчути себе як вдома, то швидше за все він і за роботу візьметься старанніше [4]. 

Отже, підсумувавши все вищесказане  можна зробити такі висновки:  на сьогодні постає проблема 
обмеженості фінансових ресурсів на вітчизняних підприємствах, коли неможливо встановити високу заробітну 
платню чи видавати премії, тому свою увагу потрібно зосередити а нематеріальних методах стимулювання. При 
їх застосування необхідно приймати до уваги усі особливості колективу для пошуку найефективнішого методу 
стимулювання працівників на конкретному підприємстві. Тому подальші дослідження потрібно проводити в 
напрямку розроблення вітчизняних інструментів мотивації персоналу.                                                                                      
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ   
 

У сучасних умовах розвитку високотехнологічного виробництва роль людських ресурсів постійно 
зростає і до їх здібностей, рівнів знань і кваліфікації виставляють все більші вимоги, тому управління 
персоналом є одним з найважливіших напрямків в розвитку сучасного підприємства. Знайти потенційного 
талановитого працівника на вакантне місце не є складним процесом, але зуміти зацікавити його та адаптувати 
до нового середовища, створити умови за яких буде комфортна й вигідна співпраця чи якимось чином 
розвинути його так, щоб стиль праці був повністю орієнтований на ваші цілі, є досить складним завданням.  

Стрімкий розвиток корпоративних культур підприємств чи стилів їх управління персоналом  потребує 
постійного оновлення, у зв’язку зі швидкою зміною поколінь. Тренди в управлінні персоналом постійно 
розвиваються та вимагають відповідної гнучкості збоку як компаній, так і працівників. Проте проблемним є те, 
що мислення не змінюється,  а змінюється технологія й не кожен здатен бути емпатичним до цього. 

Діджиталізація набирає обертів. Актуальним стало не просто автоматизовувати роботу, а мислити по-
новому. Проте й автоматизація стала буденною. Вона використовується більшістю компаній. Управління 
персоналом на основі хмар і розрахунок заробітної плати вже не є бумом чи конкурентною перевагою. 
Компанія, яка перспективно планує бути успішною, повинна визначити продуктивність своїх співробітників як 
пріорітет. У зв'язку з цим, поширеним стало поняття HR-брендингу. Інновведенням стала робота в крос-
функціональних  командах, які створені для виконання певного спектру завдань. Даний тип робіт потребує 
створення нової організації, формування вільного простору, в межах якого кожен може функціонувати чи 
обмінюватися інформацією безперешкодно та з однаковою можливістю випливу.  

На відміну від застарілого стереотипу бюрократичного управління сьогоднішні HR-команди є творчими, 
інноваційними та технологічними. Вони працюють у багатофункціональних групах, переосмислюють моделі 
лідерства та управління, а також вимагають від керівників тих рішень, які оптимізують продуктивність та 
рентабельність.   

Як наслідок, платформи управління людським капіталом (ПУЛК) зробили значні успіхи за короткий 
проміжок часу. 

Штучний інтелект (AI) вважається загальновизнаним терміном, але загальна технологія повинна мати 
багато нових рішень. Системи А.І. споживатиме величезну кількість даних, застосовуючи алгоритми для 
пошуку шаблонів і використовуватиме ці висновки, щоб виявляти кореляції, робити прогнози або допомагати у 
прийнятті рішень. Хоча початкові системи AI були розроблені більше 30 років тому, розробники нових 
платформ управління людським капіталом мають потужність в  обробках та дані, необхідні для підготовки 
програм щодо вирішення організаційних проблем та оптимізації ефективності. Незважаючи на поширені 
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проблеми, AI не замінює роботу управлінця, як кожен міг би одразу уявити це собі . Він поліпшить майже 
кожен аспект ПУЛК, цим самим створюючи поглиблене уявлення щодо робочої сили, поліпшуватиме дані 
на основі прийняття рішень, а також дозволятиме керівникам повністю переглядати  досвід співробітників з 
допомогою інструментів, які можуть сигналізувати про певні проблеми,  пропонуватимуть рішення в режимі 
реального часу. Нещодавнє опитування Gartner  показало, що 59% організацій знаходяться на стадії 
дослідження, щоб розробити свої плани в AL, а решта, щоб прийняти вже готові рішення щодо AІ.   

Аналітика має можливість виявляти невідповідності, які далеко не завжди є очевидними. Поняття 
інтелектуальної аналітики може бути застосоване до ряду показників таланту, прикладами може бути  
потенціал продуктивності або ж присутній ризик, окрім того прогнози постійно вдосконалюватимуться  
завдяки  машинному навчанню.                                               

Голосові інструменти на базі AI трансформовувались довгий час, але користувачі часто розчаровуються 
через нездатність зрозуміти справжній зміст слів.  Обробки природних мов навчають мислити і говорити як 
люди. Хоча зараз це нагадує різницю між французьким студентом та корінним паризьким – AI говоритиме на 
нашій мові, а не перекладатиме її. Нові інструменти навіть здатні будуть визначити людські емоції.  

Віртуальна реальність – це наступна межа навчання працівників, згадати навіть про симулятори 
польотів. Віртуальна реальність здатна принести до повсякденного корпоративного навчання. Проте симуляції 
можуть бути необов’язковими, задля можливості навчитись діяти у прикладних ситуаціях, які не підлягають 
керуванню. 

В той же час, не дивлячись на значні результати перетворень в області HR ,багатьом компаніям і їх 
відділам кадрів тільки належить освоїти цифрове управління. Згідно з даними Deloitte, сьогодні тільки близько 
7% компаній використовують мобільні технології для тренінгу персоналу, 10% для управління продуктивністю, 
8% для планування часу, 13% для рекрутингу, і 21% для планування відпустки. Цифрові технології в 
менеджменті тільки починають виходити на перший план: проведений Deloitte опитування серед підприємств і 
організацій показав, що 38% компаній думають про впровадження цифрових технологій в процес управління, і 
тільки 9% повністю готові до таких нововведень. 

Ці технології мають неймовірні наслідки, і ми тільки починаємо бачити, на що вони здатні. Що ще 
важливіше, ми тільки починаємо уявляти реальні програми для їх використання. Тому варто кидати виклик 
лідерам у всьому світі, щоб розглянути потенціал цих розквітаючих технологій та позитивний вплив, який вони 
можуть мати для їхніх організацій та майбутньої роботи. 

 
1. Глобальні тренди у сфері управління персоналом. deloitte.com.ua [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press release/2017/global-hr-trends-theory-and-practice.html. Сім головних 
HR-трендів 2017 року. hh.ru. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://hh.ru/article/505218.   

2. Hr-2018: 10 трендов, которые изменят отрасль. l-a-b-a.com. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 
https://l-a-b-a.com/blog/show/201 .  

3. Діджиталізація: як не втратити конкурентну перевагу. management.com.ua. [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу : http://www.management.com.ua/notes/digital- innovation.html?fbclid=IwAR0BDg6_tvzFA3zBjxhnw735 
FQgceu9izMfHMQILBz51uUgF-nus-RBqceI  

4. What HR tech trends will we be discussing? recruitingdaily.com. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 
https://recruitingdaily.com/2019-beyond-tech-trends-shaping-the-future-of-
work/?fbclid=IwAR2IOPLg0hn3esOwbNALgiKDhHlKbDyz4uaKQrqDoamnXuigY2R7Vl4R2yE .  

5. Главные HR-тренды 2018 года. management.com.ua. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 
http://www.management.com.ua/tend/tend970.html?fbclid=IwAR2Co4iWv_WiFhzfOk9L653bXiw1krhG2KT693Elsh8K
o8RMvdbRtmfO_fs 

 
 

Лучин С. 
студ. групи УП - 41  

Науковий керівник –  к.е.н., ст. викл. каф. МПА  Винничук Р.О. 
 

УТРИМАННЯ ТАЛАНТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
   

На сьогоднішній день перед будь якою організацією постає ряд питань, які вона повинна вирішити, щоб 
встигати за тією течією, якою рухається бізнес. Одним з таких питань є залучення, утримання (куди ми можемо 
віднести і мотивування) та розвиток талантів в організації.  

Єдиного алгоритму управління талантами не існує, оскільки неможливо знайти єдиний принцип роботи з 
колективом, особливо якщо говорити про найперспективніших працівників.  

Багато компаній докладають величезних зусиль для залучення нових співробітників, але в той же час, 
витрачають недостатньо часу і коштів на утримання, і розвиток талантів, які вже працюють в організації. 
Система управління талантами повинна бути частиною повсякденної бізнес-стратегії будь-якої компанії на всіх 
її рівнях[1]. 

Ментальні особливості 
Існує велика різниця між управлінням талантами в США і Європі. Європейці вірять в розвиток їх 

талантів в рамках організації, і це займає центральне місце в трудовому законодавстві багатьох країн, тобто 
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після роботи протягом ряду років в одній компанії працівники набувають додаткові права. Американці, з 
іншого боку, менше вірять в довгостроковий розвиток кар'єри. У них, як правило, частіше здійснюється 
активний пошук вищих менеджерів за межами компанії.  

Талановиті працівники потребують особливих форм і методів планування їхньої кар'єри. Фахівців з 
високим лідерським потенціалом доцільно певною мірою розглядати як частину стратегічного резерву 
організації. У процесі управління талантами слід виходити з того, що талановиті працівники можуть досягати 
видатних результатів у роботі, працюючи в команді з іншими здібними компетентними колегами.[4] 

Деякі з правил управління талантами: 
Перший – це дати таланту багато креативної, цікавої і в жодному випадку не рутинної роботи. Такі люди 

рідко бачать себе в майбутньому саме у цій компанії, саме тому перед ними потрібно ставити нові більш 
амбітні та цікаві цілі. 

Другий – щоб запобігти перевтомі або «перегоранню» свого талановитого працівника, керівник сам 
повинен слідкувати за його повноцінним відпочинком і відновленнням. Саме в таких випадках хорошою 
нагородою може слугувати відпочинковий тур, або абонемент у спорт-центр.  

Третій – забезпечити працівнику комфортні та цікаві комунікації зі зовнішнім середовищем компанії. 
«Таланти постійно спілкуються в професійному співтоваристві, це підвищує ризик витоку інформації і 
переходу самого фахівця, але без такого спілкування талант не може» [9] тому їм потрібно забезпечити 
можливість цікавих відряджень, участі у тренінгах, конференціях чи зустрічах з цікавими людьми. 

Четвертий спосіб - забезпечити таланту «особливий статус», не ламаючи при цьому усталеної структури 
колективу і не викликаючи у інших співробітників питань, «чому йому можна, а мені ні» (вільний графік, 
звільнення від дрес-коду і т. п.). Інструментів тут багато. Наприклад, створити «під талант» спеціальну 
«креативну» посаду, тим самим вивівши його за межі формального рівності. 

І п`ятий спосіб, але далеко не останній по своїй важливості – система моральної і матеріальної мотивації. 
В компанії, яка орієнтована на роботу з талантами, потрібно мати гнучку систему премій, бонусів та інших 
нагород для працівників, при чому не тільки матеріальних, так як таланту завжди важлива похвала і відчуття 
творення чогось великого [3]. 
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 РОЛЬ ЛІДЕРСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА   
 

Культура управління та ведення бізнесу на вітчизняних підприємствах продовжує формуватися. 
Керівництво підприємств різних видів економічної діяльності розглядає їх як динамічну структуру, в якій 
виробничі та інші процеси вимагають постійних змін, розвитку й удосконалення, а також – лідерства. 

Актуальність дослідження полягає у розкритті лідерства як певного набору якостей, що притаманні 
керівникам чи лідерам, які успішно можуть здійснювати вплив на інших, а з іншого, лідерство – це процес 
несилового впливу у напрямку досягнення організацією своїх цілей. 

Виходячи із функціональних і психологічних відмінностей між керівником і лідером, у групі можуть 
виникнути ситуації, які накладають свій відбиток на гармонізацію життя і діяльності групи. 

1. Лідер і керівник - різні особи, які не знаходять спільних точок взаємодії. Ця ситуація не сприятиме 
успішній діяльності групи і гармонізації міжособистісних стосунків. 

2. Лідер і керівник - різні особи, які на основі взаємоповаги і компромісів знаходять точки взаємодії. Така 
група може працювати успішно, і в ній пануватиме певний «дух» змагання та суперництва. 

3. Лідер і керівник - одна і та сама особа, в цьому випадку група працюватиме як єдина команда, віддана своєму 
капітанові, тобто найефективніше з погляду діяльності і найбільш гармонійно з погляду людських стосунків 

Керівництво більшою мірою є соціально-адміністративною характеристикою управління людьми, перш 
за все у розподілі ролей управління і підпорядкування.  

А лідерство – це процес психологічного впливу однієї людини на інших при їх сумісній життєдіяльності, 
який здійснюється на основі сприйняття, наслідування, навіювання, розуміння один одного. Лідерство 
засноване на принципах вільного спілкування, взаєморозуміння і добровільності підпорядкування. 

Нажаль досить часто зустрічається така тотожність, що керівник не завжди є лідером для своїх 
підлеглих. Щоб запобігти такому явищу лідер має містити певні якісні характеристики, що властиві будуть 



 397 
 
лише йому, як керівнику: турбота - зважати на інтереси, сумніви й успіхи інших людей; наполегливість - уміти 
зосередитися на меті, незважаючи на обставини; товариськість - вміти уважно слухати, проводити зустрічі, 
презентації, переговори та виступати на публіці; урівноваженість - вміло керувати серед метушні; 
відповідальність - розуміти значення своїх вчинків, їхній вплив на інших; зосередженість - орієнтуватися на 
майбутнє і робити все для розвитку організації, розробляти довгострокові плани. 

Крім цього, лідери — це люди, орієнтовані на досягнення мети. Він має встановлювати конкретні, вимірні, 
обмежені в часі цілі й показники, яких ви мусите досягнути, щоб переміститися з тієї точки, де ви є зараз, у ту, куди 
націлені з вашою організацією в майбутньому. У будь-якому випадку ясність має важливе значення. 

Лідер сам є елементом системи, одним з її найрухливіших елементів. Він має запалювати людей і передавати 
свій ентузіазм працівникам, своє бачення майбутнього, допомагаючи адаптуватися до нового успішного подолання 
певних етапів у діяльності. Лідер стимулює, змушує деяких людей йти до старої мети зі старою енергією, а до нового 
результату – з надією. Звідси випливає, що лідерство – це одночасно процес і властивість. 

Як процес, зосереджений на тому, що лідери роблять, лідерство є використанням непримусових важелів 
впливу для визначення цілей певної групи людей чи організацій, мотивування поведінки в напрямі досягнення 
цілей організації. 

Виходячи з цього можна сказати, що для впровадження лідерства в систему управління персоналом 
підприємств необхідна його інституціалізація, тобто закріплення в рамках корпоративних норм, прав, стандартів і 
формалізації та впорядкування процесів, пов’язаних з управлінням і використанням лідерства на підприємстві. 
Метою інституціалізації лідерства має стати забезпечення належного рівня керованості процесів становлення, 
розвитку, впровадження в систему управління персоналом і ефективного використання лідерства для підвищення 
ефективності праці і ролі лідерства в розвитку підприємства, а головними цільовими орієнтирами - зростання 
ефективності праці, формування лідерського клімату, зростання професійно-функціональної мобільності персоналу, 
підвищення адаптивної здатності персоналу, зростання комунікативності та забезпечення зворотного зв’язку від 
працівників до керівництва, активне застосування фасилітації (вирішення проблем у групі) при прийнятті 
управлінських рішень, уможливлення оцінювання стану та ефективності реалізації лідерства. 

 
1.Електронний ресурс: https://posibnyky.vntu.edu.ua/psihol/1rozd/r132.htm.  
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3. Електроний ресурс: https://pidruchniki.com/1842112058998 /menedzhment/liderstvo_organizatsiyi. 
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СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА   

 
Персонал є головним ресурсом, від якого залежить наскільки ефективно буде розвиватись підприємство. 

Конкурентоспроможність будь-якого підприємства напряму залежить від того, наскільки кваліфікованими є 
його працівники. 

На даний час є актуальним розроблення стратегічного планування на підприємствах. Розвиток персоналу – 
здійснюється службою управління персоналом для навчання та підвищення кваліфікації працівників за 
допомогою заходів організаційно-економічного характеру[1, c. 398] 

Розглянемо працівника, як особистість, діяльність якої носить інноваційний характер, а саме – це 
навчання, отримання досвіду, розвиток творчих здібностей, різного роду дослідження та аналіз отриманих 
результатів є складовими, під впливом яких формується інтелектуальний капітал. Результатом такої діяльності 
є формування індивідуальних планів, які повинні відповідати цілям підприємства, працівником якого є певна 
особистість. Для успішної діяльності кожне підприємство повинно здійснювати інноваційну діяльність по 
розвитку інтелектуального капіталу [2, с. 502]. 

Феномен прямого впливу свідомості (знань) на потужність економічних систем є щось, що не можна 
пояснити, залишаючись в рамках класичних економічних теорій і користуючись лише непрямими, якісними 
критеріями оцінки уявної складової ресурсів. Не можна це зробити навіть відносними і суб'єктивними експертними 
оцінками, інтегральними показниками інноваційної активності та інноваційного потенціалу людини, підприємства, 
галузі, країни і світової господарської системи. Не виключено, що наш розум є якістю, сутність якого корениться в 
незвичайних і дивних особливостях об'єктивних фізичних законів, керуючих нашим світом [4, c. 512]. 

Якщо розглядати управління персоналом із стратегічної точки зору, то стає необхідним забезпечити 
підприємство необхідними людськими ресурсами, ефективно розподілити обов’язки та розробити систему 
мотивування. 

Вибір стратегії розвитку персоналу напряму залежить від маркетингової стратегії підприємства. 
Стратегія росту – вихід підприємства на нові ринки, диверсифікація, впровадження інновацій. 

Відбувається залучення перспективних кадрів, що мають високу кваліфікацію та ефективні ідеї. 
Стратегія помірного зростання – притаманна підприємствам, які займають вигідні позиції на ринку. 

Підприємства зі стратегією помірного зростання забезпечують свої потреби в людському капіталі більшою 
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мірою власними працівниками: проведення перенавчання, зміна посади, тобто внутрішнє переміщення 
персоналу, постійний розвиток та підвищення кваліфікації. 

Для підприємств притаманні не лише стратегії розвитку, серед них можна виділити і стратегію 
скорочення – застосовується тоді, коли потрібно скоротити або ж взагалі ліквідувати ті підрозділи, які є 
збитковими. Наслідки для персоналу є досить негативними через масове звільнення працівників. Залишаються 
лише ті, хто зможе виконувати роботу, яка передбачена майбутньою діяльністю фірми. 

Для реалізації стратегії розвитку персоналу та забезпечення ефективного перебігу процесів на 
підприємстві керівництву необхідно звернути увагу на методи мотивування працівників, як матеріального 
(нарахування премій, відсотки та бонуси, надання соціального пакету), так і нематеріального (грамоти за якісно 
виконану роботу, додаткові вихідні, направлення на відпочинок та забезпечення житлом)[3, c. 398]. 

Отже, обрання ефективної стратегії розвитку персоналу як одного з найважливіших ресурсів для 
підприємства та постійні вкладення в навчання працівників є запорукою підвищення його конкурентних 
позицій. Для отримання ефективного результату від діяльності системи розвитку персоналу, яка функціонує в 
залежності від обраної стратегії, потрібно зв’язати її з мотиваційною системою на підприємстві. 
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 АДАПТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ   

 
Адаптація - це процес взаємного пристосування працівника до організації та організації до працівника.  
Адаптація  персоналу – це процес пристосування людини до нового середовища, що ґрунтується на 

поступовому включенні працівника до процесу виробництва у нових умовах. 
Адаптація передбачає активну позицію особистості, усвідомлення свого соціального статусу і пов’язаної 

з ним рольової поведінки як форми реалізації індивідуальних можливостей особистості в процесі вирішення 
загальних завдань. У її межах відбувається детальне ознайомлення з колективом і новими обов’язками; 
засвоєння стереотипів поведінки; асиміляція – повне пристосування до середовища і, нарешті, ідентифікація – 
ототожнення особистих інтересів і цілей із загальними [2]. 

Слід відмітити, що успішність адаптації залежить від характеру виробництва, його середовища та самого 
працівника. Чим це середовище складніше, більше відрізняється від звичайного на попередньому місці роботи, 
тим важче проходить процес адаптації. 

Зазвичай більшість нових співробітників, приступаючи до діяльності на новому робочому місці або 
приходячи в нову організацію, намагаються проявити себе з позитивної точки зору. Проте трудова діяльність на 
новому робочому місці може бути пов'язана з негативними моментами  [1]. 

З точки зору працівника, можна виділити два напрямки адаптації: 
1. Первинна, тобто процес пристосування працівників, які не мають ніякого трудового досвіду. Як 

правило, це стосується випускників навчальних закладів; 
2. Вторинна, тобто процес пристосування працівників, які мають трудовий досвід, але переходять або на 

нове робоче місце, або в іншу організацію. 
Зазвичай більшість нових працівників, приступаючи до діяльності на новому робочому місці або 

приходячи в нову організацію, намагаються проявити себе з позитивної точки зору. Проте трудова діяльність на 
новому робочому місці може бути пов'язана з негативними моментами. 

Виділяють наступні побоювання працівників, пов'язані зі страхом зазнати невдачі на новій роботі: 
побоювання втратити роботу (бути звільненим з якоїсь причини);  зуміти завоювати повагу колег;   не  поратися 
з новою роботою;   виявити брак досвіду чи знань;   видатися некомпетентним;  «не сподобатися» трудовому 
колективу;  «не полюбити» трудовий колектив самому;  не зуміти знайти спільної мови з керівником. 

Вивчаючи питання адаптації персоналу слід відмітити, що процес адаптації може проходити в чотири 
етапи [3]: 

1. Оцінка рівня підготовленості нового працівника необхідна для розробки ефективної програми 
адаптації.  

2. Орієнтація на місці, тобто практичне знайомство працівника зі своїми обов'язками і вимогами, які до 
нього висуваються. До цієї роботи залучаються безпосередній керівник і служба управління персоналом. 

3. Безпосередня адаптація. Цей етап полягає в пристосуванні нового працівника до свого статусу і 
значною мірою обумовлюється його включенням в міжособистісні стосунки з колегами.  
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4. Повне включення в роботу. Цим етапом завершується процес адаптації нового працівника в 
організації, він характеризується поступовим подоланням виробничих і особистих проблем і переходом до 
стабільної роботи.  

Вивчаючи проблематику адаптації персоналу небхідним є виділення факторів, які впливають на неї, а 
саме [2, 3]:  

1. Правильність проведення процедури найму (відсутність помилки типу «прийом на роботу 
непридатного кандидата» та ін.)  

2. Розмір організації. Чим менше організація, тим більш неформальними є процедури адаптації в ній.  
3. Рівень міжособистісного спілкування в колективі і морально-психологічний клімат. 
4. Характер і зміст займаної посади.  
5. Соціально-демографічні характеристики та властивості особистості (стать, вік, сімейний стан, освіта, 

ступінь відповідності освіти і виконуваної роботи, професійна кваліфікація).  
Отже, найважливішим завданням керівників у процесі адаптації є надання допомоги працівникові в успішній 

інтеграції його в організацію. Практично інтеграція (або адаптація) повинна починатися з процесу одержання 
працівником інформації про історію підприємства, продукцію, що випускається, надавані послуги, структуру 
управління, правила внутрішнього розпорядку, пільги для співробітників, про можливості підвищення кваліфікації 
та кар’єрне зростання тощо. Всі ці відомості повинні надаватися працівникові фахівцями відділу кадрів. А 
ознайомлення з робочим місцем проводиться безпосереднім лінійним керівником. Він представляє нового 
працівника колегам, знайомить із виробничими функціями, дає можливість поспостерігати за роботою колег. 

 
1. Никифоренко В.Г. Управління персоналом: навч. посіб. / В.Г. Никифоренко. – Одеса: Атлант, 2013. – 

275 с.   
2. Любомудрова Н.П. Роль організаційної культури в забезпеченні ефективної трудової адаптації персоналу 

підприємства / Н.П. Любомудрова, Н.В. Смолінська, І.І. Грибик // Проблеми економіки та управління. – 2009. – № 
640. – С. 327–333.  

3. Адаптація персоналу // Бізнес Портал Луцька. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://toplutsk.com/articles-article_216.html. 

 
 

Мельник Д.І. 
студ. групи ЕК - 22  

Науковий керівник –  к.е.н., асист.  каф. МПА  Андрійчук Ю.А. 
 

ПРОБЛЕМА МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ   
 

Однією з найбільших проблем у структурі сучасної національної економіки є порушення рівноваги на 
ринку праці, внаслідок чого збільшується рівень безробіття. У період економічної та політичної нестабільності 
ця ситуація зазнає загострення. В умовах ринкової економіки саме молодь найбільше зіштовхується  з 
проблемою безробіття. Через наслідки молодіжного безробіття відбувається зниження добробуту держави. 
Оскільки, саме молодь може спричинити розквіт суспільства, тому надалі не можна залишати цю категорію в 
обмежених можливостях щодо реалізацій власного потенціалу . 

Головною метою дослідження є визначення шляхів ліквідації безробіття серед молодої верстви 
населення. 

Значний внесок у дослідження проблеми молодіжного безробіття зробили такі науковці: Тютюнникова 
С. В, Балан О. Д, Титаренко Л. М. Їхні результати досліджень мають велике значення для вирішення проблеми, 
що з кожним днем руйнує майбутнє держави. 

Варто звернути увагу на дослідження науковця О. Д. Балан, який зосередив свою увагу на тенденціях 
престижних професій, ринок праці спеціалістами яких перенасичений. На сьогоднішній день важко знайти 
роботу юристам, економістам, менеджерам та подібним фахівцям, внаслідок чого, закінчивши навчальний 
заклад, вони змушені масово перекваліфіковуватися, оскільки роботодавці не мають бажання брати на роботу 
спеціалістів, які не мають певного практичного досвіду. Що є причиною зародження цієї проблеми? Українські 
вузи готують спеціалістів з високою теоретичною базою, але з не достатньою практичною підготовкою. Для 
того, щоб вирішити цю проблему О.Д. Балан пропонує декілька альтернатив [1]: 

• створити Молодіжну біржу праці; 
• проводити дослідження з метою визначення спеціальностей, професійних навиків та рівня кваліфікації; 
• запровадити в програмах навчальних закладів курси з техніки пошуку роботи та факультативні заняття 

з організації власної справи. 
Отже, основними заходами, які повинні проводитися для зменшення безробіття серед молоді, мають 

бути засади регулювання праці і зайнятості виключно законами України. 
Дослідник Л. М. Титаренко [2]  акцентував увагу на тому, що бажання молоді емігрувати за кордон з 

кожним днем зазнає все більш масштабів. Причиною цього є пошук шляхів своєї професійної реалізації в інших 
державах, які можуть запропонувати кращі умови та отримання більшого прибутку. Досліджуючи дані 
представництва ООН в Україні кожен п’ятий українець є потенційним мігрантом. Половина українських 
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мігрантів – молоді люди віком до 35 років. Для того, щоб виправити цю проблему потрібно створити 
сприятливі умови  власного ринку праці та збільшення кількості робочих місць. Внаслідок створення цих умов 
короткострокова міграція зменшиться, а довгострокова не зросте. 

Таким чином, сьогодні є можливість більш ефективно розв’язувати завдання щодо працевлаштування 
молоді за допомогою системи економічного стимулювання підприємств, шляхом розроблення та 
запровадження механізму заохочення роботодавців щодо зарахування на роботу або стажування випускників 
навчальних закладів, надання молоді першого робочого місця та його фінансового забезпечення, внаслідок чого 
молодь буде відчувати підтримку з боку роботодавця  і не буде вимушена шукати роботу за кордоном. 

Тютюнникова С. В. [3] акцентувала увагу на тому, що наша країна ще не вийшла на траєкторію стійкого 
розвитку. Така ситуація зумовлена економічним, соціальним та політичним дисбалансом, який склався під дією 
багатьох чинників: структурної перебудови економіки, банкрутства підприємств, зниження реальних обсягів 
виробництва та інвестиційної активності, падіння продуктивності праці. 

  Надмірна кількість безробітних у країні негативно відображається на стані економіки, саме через це 
дослідження цього питання набуває все актуальнішого характеру. Тому щоб вирішити цю проблему повинні  
бути розроблені стратегії, спрямовані на підвищення швидкості входження молодих людей на ринок праці для 
збільшення показників економічної активності і підвищення продуктивності праці. 

  Отже, підсумовуючи всі дослідження, можна дійти висновку, що надмірне безробіття тягне за собою 
значні негативні наслідки. Україна має великий потенціал для подолання безробіття, яке стосується молоді. 
Проте потрібно здійснювати удосконалення загальнодержавних та регіональних програм зайнятості й 
узгоджувати реальні джерела та обсяги їх фінансування. Також повинна бути розроблена стратегія, спрямована 
на підвищення швидкості входження молодих людей на ринок праці для забезпечення продуктивності праці, 
внаслідок чого добробут держави вийде на новий рівень. 
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УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В КОЛЕКТИВІ   
 

Управління конфліктами в організації це дуже актуальна проблема в наш час. Одні кажуть, що конфлікти 
шкодять, а інші, що конфлікти необхідні організації. Так хто ж з них правий, а хто ні? Можливо, вірні обидва 
твердження. 

Метою даної статті є розуміння конфлікту, як явища і вивчення способів, стратегій його контролювання. 
Іноді конфлікт заважає задоволенню інтересів окремих працівників і досягненню мети всієї компанії. З 

іншого боку конфлікти спонукають працівників рости, конфлікт перешкоджає передчасному груповому 
прийнятті рішення, змушуючи учасників в процесі зіставляти різні точки зору, в ході якого буде обраний 
найкращий варіант результату подій, а також дозволяє побачити, як співробітники реагують на проблеми, що 
дозволяє визначити тип особистості працівника , його сильні і слабкі сторони [1].  

Для керівників головним є відкрите, позитивне управління конфліктом. Вони не повинні заперечувати 
його існування, критично оцінювати події або сподіватися, що співробітники зможуть самостійно його 
контролювати, не вдаючись до відповідних методів і допомоги керівників. 

Перший крок в управлінні конфліктом полягає в розумінні його джерел. Після визначення причин 
виникнення конфлікту він повинен мінімізувати кількість його учасників. Встановлено, що чим менше осіб 
бере участь в конфлікті, тим менше зусиль потрібно для його дозволу. Управління конфліктами включає в себе: 
прогнозування конфліктів; попередження одних і разом з тим стимулювання інших; припинення конфліктів; 
регулювання і дозвіл [2]. 

Діяльність керівника або будь-якого іншого суб'єкта управління конфліктами безпосередньо залежить від 
загальної стратегії, на яку він орієнтується. Існують три головних стратегії управління конфліктами. 

1. Нормативна або морально-правова стратегія. Її мета - вирішення конфлікту на адміністративно-
правовій або етичній основі. Конкуруючі сторони звертаються до законів і прийнятим в даній організації 
нормам поведінки. Можливість вирішення конфлікту прямо залежить від прийняття і дотримання усіма 
учасниками конфлікту відповідних норм і базуються на загальних правилах гри. Якщо ж правила гри не 
дотримуються, то використовується переконання або силове нав'язування цих правил гри за допомогою загрози 
і застосування санкцій, які в суспільстві вважаються легітимними. 
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2. Реалістична стратегія. Ця стратегія ґрунтується на неминучості конфлікту в силу природженого 
прагнення людини до панування і орієнтується головним чином на тимчасове врегулювання конфлікту за 
допомогою будь-яких засобів, придатних в даній ситуації. В рамках реалістичної стратегії конфлікт 
розглядається як гра з нульовим виграшем, тобто виграш одного боку рівнозначний програшу іншого. 

3. Ідеалістична стратегія. Ця стратегія орієнтована на пошук нових спільних цілей і цінностей, які 
знецінюють колишні цінності, що послужили джерелом конфлікту, а також на співпрацю сторін для досягнення 
нових цілей. Дана стратегія передбачає виграш усіх сторін конфлікту в результаті його дозволу. При цьому 
конфлікт трактується як гра, взаємодія з позитивною сумою виграшу. Вважається, що в даний момент всі 
учасники конфлікту програють. При вирішенні проблеми всі сторони опиняться у виграші. Реалізація даної 
стратегії переводить взаємини сторін в нову, безконфліктну площину [3]. 

Навіть при ефективному управлінні конфлікти не тільки можливі, але і необхідні. При цьому важливо 
пам'ятати, що точно так само, як жоден стиль керівництва не може бути ефективним у всіх без винятку 
ситуаціях, так і жоден з стилів вирішення конфлікту (будь то конкуренція, співробітництво, компроміс, 
ухилення, пристосування) не може бути виділений як найкращий. 

 
1. Дин Г. Прюитт и Джеффри З. Рубин. Социальный конфликт, -2004.  
2. Баданина Л. П. Основы общей конфликтологии, - 2012.- 489 с.  
3. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління : посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К. :Академвидав, 2003. 
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ЛІДЕРСЬКІ ПОЗИЦІЇ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ЗДІБНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ   
 

Для досягнення місії та завдання організацій, використання навичок управління є важливими 
інструментами лідерства. Обов’язковість  таких навичок у розвинутих  організаціях свідчать про ефективність 
та продуктивність. 

Для будь-якої організації більше не підходить мати "правильне" керівництво у потрібному місці без 
належних управлінських навичок. Іншими словами, це завдає серйозних пошкоджень організаціям, коли окремі 
особи отримують контракти без відповідної очікуваної ефективності. Продуктивність, заснована на 
управлінських навичках, є життєво важлива для лідерства в координації стратегії та цілі . 

Незалежно від типу бізнесу чи робочої ситуації успішне підприємство потребує ефективного управління. 
Існують певні основні навички, які менеджери повинні мати для того, щоб бути ефективними. 

З узагальнень практики можна виокремити одинадцять найважливіших якостей менеджера, які 
впливають на управлінську діяльність: 

• здатність ефективно управляти собою та своїм часом; 
• здатність усвідомлювати свої особисті цінності; 
• визначення цілей роботи, що виконується, і своїх власних цілей; 
• постійне особисте зростання і розвиток; 
• здатність швидко та ефективно вирішувати проблеми; 
• винахідливість та здатність гнучко реагувати на зміни ситуації; 
• впливовість на оточення без застосовування прямих наказів; 
• використання нових сучасних управлінських методів; 
• уміле використання людських ресурсів; 
• уміння допомогти іншим у швидкому вивченні нових методів та оволодінні практичними навичками роботи; 
• уміння створювати та удосконалювати групи, які здатні ставати винахідливими і результативними у роботі. 
По-перше, менеджер повинен бути високо організованим. Це означає, що він повинен ефективно 

управляти своїм часом, визначати пріоритети своїх обов'язків та брати на себе відповідальність за робочий 
процес команди шляхом доцільного делегування . Для того, щоб делегувати, менеджер повинен також мати 
можливість ефективно спілкуватися. Успішне спілкування вимагає від менеджера: чітко говорити і писати, а 
також уважно слухати.  

Фактично, уміння вислухати та почути - це, мабуть, одне з найбільш важливих здібностей, якими 
менеджер повинен володіти. Це тому, що менеджери повинні мати чітке уявлення про команду і те, що люди 
можуть і не можуть зробити. Найкращі менеджери - це ті, хто визначає можливості людей, щоб ефективно 
делегувати свої обов'язки. Коротше кажучи, працівники повинні бути поставлені на позиції, де вони найбільш 
успішно виконують свої обов'язки. 

 Можливість прийняття рішень також сприяє успішному керівництву. По суті, успішний бізнес, 
агентство чи інше підприємство вимагає наявності ефективних менеджерів.  Більш того, успішні менеджери 
повинні бути здатними лідирувати. Існують визначені кроки, що вона проходить у процесі прийняття рішень. 
Процес може бути розбитий на шість кроків: 

ü визначення проблеми (проблема полягає в деяких відхиленнях від очікуваного ходу подій. Процес 
визначення проблеми полягає в її виявленні); 



 402 
 

ü установка цілей (за визначенням проблеми випливає постановка цілей, що будуть основою для 
майбутнього рішення); 

ü розробка альтернативних рішень (альтернативні рішення — два чи більше способи розгляду проблеми); 
ü вибір альтернативи (у цьому пункті менеджер повинен задати собі запитання про кожну альтернативу: "Чи 
є це рішення найкращим?"); 

ü реалізація рішення (вибір альтернативи передбачає її здійснення, тобто впровадження рішення в дію); 
ü оцінка результатів  (після того, як рішення реалізоване, менеджери повинні оцінити ефективність). 
Менеджери повинні делегувати обов'язки, а не виконувати їх. Крім того, менеджер, як правило, несе 

відповідальність за вибір тих людей, які будуть виконувати цю роботу. Це означає, що менеджер відповідає за 
найм, підготовку та дисципліну працівників. Через це менеджери також несуть відповідальність за роботу, яку 
виконує команда. Щоб гарантувати гарну роботу підлеглих та їх зацікавленість, менеджер повинен мати 
можливість мотивувати людей і забезпечити їм почуття благоустрою. Це означає, що менеджери повинні 
передавати загальну картину співробітникам, об'єднуючи свою роль з основною функцією підприємства. 

 Отже,  Дуайт Ейзенхауер писав: "Лідерство - це мистецтво заставляти інших робити те, що ти хочеш, і 
так, щоб вони думали, що самі хочуть робити це". Таким чином, Ейзенхауер визначає як ключовий момент 
лідерства вміння лідера здійснювати вплив на своїх послідовників. До  сучасних менеджерів  ставлять  сильні 
вимоги,  їм  доводиться  ретельно  аналізувати зовнішнє середовище для своєчасного внесення змін  у  
вибраний курс фірми. Вони повинні добре знати  особливості  діяльності  своєї  компанії, її сильні та  
слабкі  сторони, щоб  передбачити,  які зміни принесуть успіх компанії. Іншими словами, менеджмент 
є основою до управління всією компанією. 
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 ОСНОВНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ   
 

Питання про те, як зацікавити персонал у роботі, виникло ще задовго до наукових розробок менеджмен-
ту. Кому з керівників минулого, сьогодення і майбутнього не хотілося б мати у своєму розпорядженні такі 
інструменти і технології мотивації праці, які спонукали б працівників до продуктивної роботи на свою особисту 
користь і користь організації. В умовах, коли в Україні здійснюється перехід до ринкових відносин, коли 
формується ринкова система господарювання, проблема мотивації праці персоналу, набула важливого 
значення. Мотивація є однією з основних функцій менеджменту країн з розвинутою економікою, тому Україні 
треба поступово освоювати досвід життєвого успіху країн.  

Мотивація праці — це одна з найважливіших функцій менеджменту, що являє собою стимул групи 
працівників, до діяльності щодо досягнення цілей підприємства через задоволеній їх власних потреб. Головні 
важелі мотивації — стимули і мотиви. Під стимулом розуміється матеріальна винагорода певної форми, 
наприклад заробітна плата. На відміну від стимулу, мотив є внутрішньою спонукальною силою: бажання, 
потяг, орієнтація, внутрішні цільові установи та ін.  Мотивація трудової діяльності не може бути дійовою без 
застосування сучасних форм і методів матеріального стимулювання персоналу [2]. 

Вивчивши економічну літературу, слід відмітити, що до основних форм мотивації працівників 
підприємницьких структур відносяться такі [5]: 

ü заробітна плата, що відповідає внескові працівника до результатів діяльності підприємства; 
ü система матеріальних пільг працівникам; 
ü нематеріальні пільги і привілеї (надання відгулів, додаткових відпусток та ін.); 
ü заходи, що підвищують інтерес до праці, самостійність і відповідальність працівника, стимулюють 
підвищення його кваліфікації; 

ü створення сприятливої соціальної атмосфери, усунення різних бар'єрів між рядовими працівниками й 
апаратом управління; 

ü моральне заохочення працівників; 
ü просування працівників по службі. 
Теорія і практика економічної діяльності дозволили розробити багато визначень мотивації праці. 

Основним серед них є розгляд мотиву як спонукання до діяльності, викликаного потребами людини. Велике 
значення для формування мотивів праці має оцінка імовірності досягнення цілей. Якщо для задоволення цілей 
не потрібно великих зусиль, або навпаки, потрібно прикласти надто великі зусилля, то мотив праці майже не 
формується. І в першому, і в другому випадках мотив до праці формується тільки тоді, коли трудова діяльність 
є майже єдиною, або основною умовою задоволення даної потреби. Якщо ж критерієм при розподілі служать 
статусні відмінності (посада, кваліфікаційні розряди, ступені, звання, стаж роботи, належність до певної 
соціальної групи — ветеран, інвалід, мати-одиночка), то формуються мотиви службового просування, 
одержання розряду, ступеня, звання, закріплення за робочим місцем, які необов'язково передбачають трудову 
активність працівника, оскільки можуть бути досягнені за допомогою інших видів діяльності [3]. 

За характером розрізняють два види мотивів: позитивні (придбати, зберегти) і негативні (уникнути, позбутися). 
Співвідношення різних мотивів, що обумовлюють діяльність людини, визначає її мотиваційну структуру. 
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Слід відмітити, що в  структуру мотиву праці входять [4]: 
ü потреби, які хоче задовольнити працівник; 
ü цінності, що здатні задовольнити цю потребу; 
ü трудові дії, які необхідні для одержання благ; 
ціна — витрати матеріального і морального характеру, що пов'язані з трудовою діяльністю 
Досліджуючи проблематику мотивації праці в економічній літературі [1], слід відмітити, що економісти 

виділяють  позитивну та негативну мотивацію, яка здійснюється в двох формах. Перша форма - це підкріплення 
(продовження) позитивної діяльності і припинення негативної, а друга - полягає в заохоченні (стимулюванні) за 
підсумками діяльності або покаранні за невиконання встановлених завдань. Головними важелями мотивації до 
праці є стимули.  На практиці використовуються різні види стимулів. 

1. Примушення. Підприємства розробляють адміністративні методи примушування, до яких відносяться: 
догана, звільнення з роботи й т.п. 

2. Матеріальне заохочення - це стимул у матеріально-грошовій формі: заробітна плата, тарифна ставка, 
винагорода за результати, премія з прибутку, компенсаційна виплата, видача санаторних, туристичних та інших 
видів путівок тощо. 

3. Моральне заохочення - це стимули, спрямовані на задоволення духовних і моральних потреб людини. 
Воно пов'язане з внутрішніми мотивами людської поведінки, до яких відноситься любов до своєї справи, 
прагнення до самовдосконалення, творчості та самовираження. 

Для підтримки мотивації праці необхідно: 
- систематично перевіряти тривалість перебування кожного працівника на одній посаді і здійснювати 

необхідне переміщення; 
- збагачувати зміст роботи і розширювати її рамки; У здійснювати активне структурне планування праці і 

заробітної плати, а також застосовувати гнучкі форми організації праці; 
- систематично розвивати організаційну діяльність, підвищувати роль навчання і творчого підходу; 
- реалізовувати нові форми взаємодії керівників і підлеглих. Головним методом мотивації праці в 

ринковій економіці є заробітна плата, участь працівників в акціонерній власності, в прибутку, в управлінні 
підприємством [1]. 

Отож, система мотивації характеризує сукупність взаємопов'язаних заходів, які стимулюють окремого 
працівника або трудовий колектив у цілому щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності 
підприємства. Успішна реалізація стратегічних і тактичних завдань підприємства можлива лише за відповідної 
мотивації його персоналу. Сучасні власники, керівники, і менеджери всіх рівнів в рамках своїх посадових функцій 
повинні розуміти і враховувати в управлінській діяльності, що па діяльність конкретного працівника в процесі праці 
значний вплив мають різні мотиви, потреби, стимули, цілі. Матеріальна винагорода у вигляді оплати праці, 
використання різних видів трудових і соціальних пільг, безсумнівно, робить істотний вплив на активність персоналу 
і його інтерес до роботи. Спонукання працівників підприємства до реалізації поставлених перед ними цілей і задач є 
об'єктивною необхідністю й усвідомлюється всім персоналом перебільшення значення матеріальних стимулів. 
Однак протягом тривалого періоду наука управління, що задоволеність працівників матеріальними умовами праці 
(заробітна плата, допомоги й ін.) далеко не в усіх випадках приводить до підвищення продуктивності праці. Як 
показує практика, найбільш ефективними стимулюючими факторами є відповідність роботи яка виконується, щодо 
потреб людини в самоствердженні як особистості і можливість самовираження. 

 
1.Дядечко Л.П. Мотивація праці та організація заробітної плати.  
2. Економіка праці. Мотивація та оплата праці.[Електронний ресурс]. - 
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ПОМИЛКИ КЕРІВНИКІВ ЯК НЕЗДАТНІСТЬ ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЯТИ ПЕРСОНАЛОМ   
 

Кожен бізнес залежить від менеджерів, які організовують працівників та підтримують їх щоденну 
роботу. Хороше управління – це фундаментальна основа будь-якої успішної компанії. Оскільки це надзвичайно 
важлива позиція, кожен управлінець повинен знати про найбільш поширені помилки в управлінні та про те, як 
уникнути їх, щоб забезпечити максимальну продуктивність роботи компанії.  

У англійського класика Льюїса Керролла в творі «Аліса в країні чудес» є епізод, коли головна героїня 
грає в крокет з королевою. Щоправда, умови цього дійства були незвичайними: кулями тут служили їжаки, а 
молотками – фламінго. І Аліса розуміла як складно грати, коли все живе: фламінго, яке постійно вигинається, 
та їжаки, які кочують в неправильному напрямку.  
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У схожій ситуації опиняються HR-фахівці, адже поле діяльності у них специфічне – людські ресурси. Від 
результату їхньої праці залежить успіх компанії і настрій людей, які там працюють. Знання перешкод та 
потенційних проблем, з якими може зіткнутися будь-який керівник, допоможе йому уникнути їх або мати 
справу з такими, якщо вони виникнуть в майбутньому.  

Однією з найбільш поширених помилок керівників в управлінні персоналом є відсутність розуміння того, що 
ця помилка сталась, і коли це сталось, неможливість вчитися на досвіді. Тоді управлінець продовжує діяти за тим 
самим принципом, здійснюючи необгрунтовані дії, які призводять до руйнуючих наслідків, як правило [3].  

Очевидно, коли ця помилка торкається особисто керівника і водночас приносить йому шкоду морального чи 
матеріального характеру, то процес її сприйняття є значно швидшим, аніж усвідомлення того, що ти зробив не так по 
відношенню до тієї чи іншої особи. Коли комунікація чи є неефективною в підприємницькому середовищі, то 
керівник повинен подумати про те, що сталося, що можна змінити, чи варто так діяти наступного разу тощо.  

Другою, не менш великою помилкою є нерозуміння індивідуальних особливостей кожного члена 
команди [1]. Найважливішим свідоцтвом для кожного менеджера є те, що його продуктивність є виміром його 
ж команди. Сенс полягає у з'ясуванні того, чи кожен працівник добре працює, з метою формування таких 
завдань, які є реальними до виконання конкретною особою. Зацікавленість діяльністю співробітників за 
межами робочого місця – з дітьми, будинком, їх хобі – створить зв'язок, що зміцнює відносини на робочому 
місці [2]. Час, витрачений на знайомство з ними, буде добре витрачений час. Усвідомлення загальних подій у 
житті співробітників обов’язково позитивно вплине на робочі стосунки. Для очікуваних позитивних результатів 
потрібно час від часу проводити будь-які фрітайми для цілого колективу, аби неформальна обстановка зблизила 
працівників не лише на робочому рівні, а й на чисто людському [6].  

Третьою важливою проблемою управлінця є вплив окремих особистостей, зокрема плітки на 
підприємстві, на його рішення та ставлення до свого персоналу [5]. Зазвичай, керівники мають так званих 
«любимчиків» та «ворогів народу». Зазвичай такі неформальні об`єднання формуються на основі всезагальних 
помислів та висновків, переданих третіми особами безпосередньо до керівництва. Тому керівнику не варто 
піддаватись маніпуляціям з боку награних лицемірників, втілених в робочий персонал. Управлінцю варто 
остерігатись підступних людей в команді, аби не існувало постійної напруги в колективі.  

Отже, HR як люди грамотні, всеглядні та розумномислячі повинні ніколи не брати участі в позаробочих 
обговорюваннях, які безпосередньо стосуються неформальної комунікації, що здійснюється у вигляді пліток.  

Зрозуміло, що окрім трьох вищенаведених помилок існує ще значна кількість аналогічних та похідних. 
До них можна віднести: ігнорування співробітника, безмотиваційні дії, відсутність цілей та стратегії, 
безвідповідальність, неправильний розподіл часу та повноважень тощо. Головне пам’ятати, що успішний 
керівник (HR, управлінець) – це той, якого не бояться, але поважають, не ненавидять, але цінують. А для цього 
він повинен не вказувати, а казати, не кричати, а пояснювати, не мовчати, а спілкуватись [4].  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ РЕКРУТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ  
В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ   

 
У сучасному світі людина - ключовий ресурс будь-якої організації, від вибору якого буде залежати 

успішність та ефективність роботи співробітника і компанії в цілому. Тому сьогодні велике значення 
приділяється пошуку кваліфікованих кадрів, які в повній мірі відповідатимуть усім вимогам підприємства. Це, 
у свою чергу, посилює такий процес на ринку праці як «рекрутинг». 

Основне завдання рекрутингу – знайти людину, знання і здібності якої будуть відповідати посаді. 
Відповідно, об’єктом процесу рекрутинга є пошук і підбір персоналу. 

За даними державної служби зайнятості рівень безробіття у 2017 році зріс. Понад мільйон українців 
залишаються без працевлаштування. Зазначається, що цей показник продовжує зростати. У другому кварталі 
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2016 року рівень безробіття був 9%, а в аналогічний період 2017 року він становив вже 9,1%. [1] Отже, у 
сучасних умовах розвитку України на ринку праці склалась парадоксальна ситуація: при досить високому рівні 
безробіття спостерігається дефіцит кваліфікованих фахівців. Тому виникає необхідність в активному розвитку 
ринку праці, появі нових дієвих інститутів, таких як рекрутинг.[2] 

Варто також відмітити, що рекрутинг – це доволі молодий вид підприємницької діяльності, який виник в 
США на початку 50-х рр. В Україні перші рекрутингові агентства почали з'являтися лише на початку 90 - х рр. - 
періоду становлення ринкових відносин. У даний момент ринок рекрутингових послуг в Україні знаходиться на 
стадії розвитку. На сьогодні серед основних рекрутингових послуг виділяють такі [3]:  

− класичний рекрутинг – пошук і відбір керівництва середньої ланки, спеціалістів та офісного персоналу;  
− якісний пошук (Executive Search) – пошук і відбір керівництва вищої ланки та висококваліфікованих 

спеціалістів;  
− прямий пошук (Head-hunting) – пошук і відбір керівництва вищої ланки (у суворій конфіденційності), 

«переманювання» визначеного ексклюзивного спеціалісту (відоме ім’я та посада) для компанії-замовника;  
− працевлаштування звільнених (Outplacement) – послуги щодо працевлаштування персоналу, який 

звільняється з компанії замовника у визначені терміни на визначених умовах; 
− лізинг (Leasing) – послуги щодо оренди співробітників на визначений період і на визначених 

умовах,що знаходяться у трудових відносинах із агенцією [2]. 
На сьогодні ринок приватних агенцій зайнятості стрімко розвивається.  Так за даними Державної служби 

зайнятості  станом на кінець 2017 року  1121 суб’єкт господарювання має ліцензії на здійснення послуг з 
посередництва у працевлаштуванні громадян в Україні та за кордоном. Серед найбільш відомих компаній у 
сфері послуг HR-ринку виділяють такі:  Golden Staff, «Навігатор», Smart Solutions, «Анкор», «Персонал 
Сервіс», Staff service, Recruit Alliance, Hudson Ukraine, Brain Source, Manpower Group.  

Традиційно послугами рекрутингових компаній в Україні користується великий міжнародний бізнес, 
великі вітчизняні холдинги, а також менші компанії з іноземними інвестиціями. Малий і середній український 
бізнес як і раніше продовжує шукати персонал власними силами, однак все більше компаній розуміють 
необхідність залучення зовнішніх провайдерів. 

Найбільше замовлень на підбір персоналу надходить з агросектора, індустріальної сфери, медичного 
ринку, фармсектора і IT-компаній. Менш активно, але все ж підбирають персонал банки і фінансові компанії. 

Рекрутери також відзначають зростання попиту на українських фахівців за кордоном. Переїжджають, як 
правило, фахівці середньої та вищої керівної ланки. Їде багато кваліфікованих фахівців з таких галузей, як 
телеком, ІТ, фінанси і банкінг, нерухомість, роздріб тощо. 

Отже, з огляду на вище викладене, можна зробити висновок, що сучасний ринок праці в Україні розвивається 
під впливом таких несприятливих факторів, як високий рівень безробіття та нестача кваліфікованих кадрів, які б 
забезпечували ефективну діяльність підприємства в складних обставинах, наприклад в умовах сучасної кризи. 
Регулятором такої ситуації певною мірою виступає рекрутингова діяльність, яка останнім часом відіграє важливу 
роль в структурі зайнятості та працевлаштуванні. Подальший розвиток даної галузі, а також залучення 
інформаційних та інноваційних технологій дозволить вирішити деякі вагомі проблеми ринку праці в Україні. 
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МОЛОДІЖНИЙ РИНОК ПРАЦІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
   

Ринок праці є однією із основних складових та особливою підсистемою структури національної 
економіки країни, що виконує різноманітні функції такі як організаційні, економічні та соціальні. Порушення 
балансу на ринку праці може призвести до соціально-економічної ситуації в суспільстві. 

Молодіжний ринок праці є однією із складових ринку праці, яка характеризується категорією населення 
менш конкурентоспроможних ніж інші, а саме це особи у віці до 35 років.  

Порушення балансу на ринку праці спричинило зріст безробіття молодих людей і є однією із найбільших 
проблем національної економіки країни. Збільшення рівня безробіття залишає свій негативний вплив не тільки 
на молодому населенню, але і на економіці України загалом. Використання трудового потенціалу молоді є 
однією із основних стратегій України так і інших держав. Оскільки, молодь є ресурсом суспільства, який 
забезпечить політичне, економічне та соціальне майбутнє країни. 

Молодіжний ринок праці є особливою складовою ринку праці, яка відрізняється від інших його 
складових. Молодь є рушійною силою сьогоднішнього світу, яка перебуває в центрі міжнародних, економічних 
та політичних подій. Вона володіє високим інтелектуальним потенціалом, мобільністю та готові до змін, але з 
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іншого боку їм не вистачає досвіду у професійній сфері, який зменшує їхню конкурентоспроможність на ринку 
праці. Молоді люди впливають на прогрес суспільства  і визначають майбутні можливості суспільства та 
держави. Тому регулювання даного ринку має бути одним із основних завдань держави. 

Упродовж січня - серпня 2018 року статус безробітного мали 14,3 тис. осіб з числа молоді (41,0% 
загальної кількості безробітних), допомогу по безробіттю отримували 12,0 тис. молодих осіб.   

За даними Львівського обласного центру зайнятості було з’ясовано, що найбільша кількість 
зареєстрованих безробітних віком до 35 років є у місті Львів і становить 2 415 осіб (23,7%), а найменша 
кількість є у місті Моршин – 92 особи (0,9%) та  Трускавець – 93 особи (0,9%). 

Станом на 1 вересня 2018 року у Львівській області кількість осіб з числа молоді, які мали статус 
безробітного становила 5,1 тис. осіб, що на 0,5 тис. осіб (або на 8,7%) менше, ніж станом на 1 вересня 2017 
року. Допомогу по безробіттю отримували 4,0 тис. осіб, що на 0,4 тис. осіб (або на 8,4%), менше ніж на 
відповідну дату 2017 року. Серед них 80,9% до реєстрації у службі зайнятості мали професійний досвід, а 
решта 19,1% громадян з різних причин не були зайняті більше 1 року або відносились до випускників закладів 
освіти різних типів, не мали професійного досвіду.  

Отже, для покращення стану і розвитку молодіжного ринку праці Львівської області потрібно 
здійснювати регулювання за певними напрямками. Перш за все, це повинно бути покращення якості навчання 
безробітних, оскільки кожне робоче місце, навіть новостворене, потребує належної кваліфікації. Також, 
потрібно зменшити дисбаланс на молодіжному ринку праці. Одною із основних напрямків є створення нових 
робочих місць та збільшення рівня оплати праці. Одночасно з цим потрібно заохочувати молодь до тимчасової 
роботи, яка допоможе активізувати ділову та підприємницьку активність. 

 
1. Державна служба зайнятості / Офіційний сайт Державної служби зайнятості – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.dcz.gov.ua/.  
2. Львівська обласна служба зайнятості / Офіційний сайт Львівського обласного ценру зайнятості– 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЮВЕЛІРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ   
 

Щоденно нам на очі трапляються прикраси, які бачимо на блискучих вітринах ювелірних магазинів, на 
фотоплакатах та рекламних банерах, у власних гаджетах в інтернеті, та просто, вдягнутими на людях. Сьогодні 
ювелірні вироби стали атрибутом кожної людини. Від них складно відмовитись і уявити своє життя без гарного 
блиску, цікавого дизайну і дрібничок, що підкреслюють наш стиль, настрій або красу.  

Протягом останніх років український ринок ювелірних прикрас активно розвивається, що пов’язано зі 
зростанням кількості підприємств з виготовлення ювелірної продукції [1, 2]. З розвитком науки і техніки 
з’являються новітні технології, за допомогою яких впроваджуються ювелірні сплави нових проб, методики 
щодо визначення якості продукції. Проте на ринку присутні і товари, що не відповідають гарантам якості, що 
пов’язано з відсутністю досконалої системи контролю та оцінки якості, аналізу проблем сучасного ринку. В 
цьому аспекті значну роль відіграє діяльність Державної пробірної служби, як урядового органу державного 
управління, що діє у складі Міністерства фінансів України. Підприємства подають на опломбування ювелірні 
вироби, що повинні відповідати як міжнародним вимогам, так і вітчизняним стандартам. Але трапляються 
виключення, які проявляються у невідповідності проби, вказаної клеймом, що різко знижує якість і рівень 
попиту на ринку ювелірних виробів, який залежить від стану сировинної бази. Остання формується за рахунок 
надходження дорогоцінних металів, основними з яких є золото, срібло, платина і паладій, потреба в яких 
забезпечуються лише на 0,25% за рахунок вітчизняного видобутку, на 55% – поставок імпортної сировини, на 
45% – давальницької сировини, інше – переробка брухту ювелірних виробів та відходів виробництва [3].  

Зараз спостерігається зниження купівельної спроможності виробів з дорогоцінних металів, збільшення 
продажів біжутерії, причиною чого є зниження платоспроможного попиту, девальвація гривни, підвищення цін на 
золото. 

Аналіз українського ринку ювелірних товарів вказує на те, що розвиток ювелірної продукції можливий 
лише за сприятливіших умов, тобто зменшення податкового тиску, дотримання якості сировини та тенденції до 
розвитку потужності великих і малих підприємств. Єдиним виходом у конкурентній боротьбі вбачають 
оновлення асортименту, підвищення безпечності та якості продукції. Існує тенденція до постійного оновлення 
технічної бази ювелірної галузі, що допомагає пришвидшити процеси виготовлення, зробити виробництво 
безпечніше та надати вищу якість обробки. Оскільки ювелірна галузь є однією з найдорожчих галузей 
виробництва як в світі, так і в Україні, устаткування та інструмент коштують достатньо дорого. Підприємства, 
що не можуть забезпечувати себе останніми технологічними досягненнями ювелірних технологій,  випадають з 
конкуренції. Також висока ціна пов’язана з тим, що Україна майже не виготовляє ювелірне обладнання, а 
більшість інструменту та ювелірна механіка закордонного виробництва. Закордонна ціна на ідентичне 
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обладнання виявляється більшою ніж українська, так як багато технічної продукції завозиться в Україну без 
мита, оминаючи націнку податку на ввіз продукції під продаж. 

В Україну імпортують вироби з Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Великобританії, Китаю, Таїланду. Вра-
ховуючи зміни у собівартості вітчизняної продукції, імпорт у порівнянні з експортом збільшився в 3–5 разів, 
що вказує на те, що українські споживачі надають перевагу більш дешевій продукції з Польщі та Туреччині, яка 
є контрабандною і не завжди відповідає стандартам якості. 

Таким чином, можна зробити висновки щодо перспектив розвитку існуючої ювелірної галузі в Україні. 
Динаміка розвитку ринку ювелірних виробів в Україні протягом останніх років хоч й має тенденцію до розвитку, 
проте лишається нестабільною, що пов’язано з ростом цін на сировину, зниженням купівельної спроможності 
споживачів, розвитком тіньової торгівлі коштовностями, неефективним державним регулюванням ринку ювелірних 
виробів, недосконалою фіскально-податковою політикою у сфері регулювання імпортних відносин на ринку 
дорогоцінних металів та виробів з них. Стабільний і позитивний розвиток галузі може відбутися лише тоді, коли у 
державі почнуть діяти сприятливі умови для ювелірного виробництва, а виробники будуть дотримуватись 
вітчизняних норм та стандартів, задовольняючи споживача якістю, що беззаперечно полягає у створенні нових 
стилів та дизайнів прикрас, а також удосконаленні технологій виробництва.  

 
1. Попівняк Ю. Проблеми функціонування ювелірної промисловості України у світовому контексті та 

шляхи їх розв’язання / Ю. Попівняк // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 9 (147).  
2. Офіційний сайт союзу ювелірів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://juvelir.org.ua.  
3. Офіційний сайт компанії «Укрзолото» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukrzoloto.ua. 
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 СОЦІАЛЬНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ  В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

   
Соціальне адміністрування — це управління, здійснюване у людському суспільстві, людьми стосовно 

людей. Вид вольової діяльності, вираженої у цілеспрямованому   організуючому впливі, здійснюваному з ме-
тою забезпечення узгодженості й впорядкованості спільних дій людей та їх колективів в інтересах ефективного 
розв'язання завдань, що стоять перед ними [1]. 

Соціальне управління включає два основних підкласи - управління індивідуальною діяльністю людини і 
управління колективною діяльністю людей. Найважливішими видами соціального управління є адміністра-
тивно-державне (політичне) управління, управління соціально-культурною сферою (духовним виробництвом), 
управління матеріальним виробництвом. 

Поняття адміністрування найбільш повно відповідає поняттю влада, оскільки їхня основна функція 
складається у визначенні політики тієї чи іншої соціальної системи, а поняття керівництво і менеджмент більше 
відносяться до безпосереднього управління людьми, практичної організації об'єкта соціального управління [2]. 

Управління має місце у будь-якому суспільстві і практично у будь-якому людському колективі. Залежно 
від історичних, екологічних, політичних та інших обставин можуть змінюватися його цілі, форми, методи. 
Незмінною залишається необхідність в управлінні [1]. 

Ключовою проблемою сучасного державного управління в Україні є проблема вироблення та станов-
лення сучасних принципів державного управління. Великі теоретичні і практичні протиріччя спостерігаються у 
питаннях, що стосуються проблем принципів державного управління. Сьогодні проблема принципів часто 
ігнорується, багато перетворень та трансформацій у державному управлінні відбувається суб’єктивно. 
Відсутній цілісний, комплексний підхід до створення і зміни державних структур, у результаті суспільство 
майже не відчуває впливу апарату державного управління. Криза виробництва та кореспондуючий їй ріст зло-
чинності також є наслідком ігнорування проблеми принципів державного управління, на підставі розв’язання 
якої можна дати державному управлінню необхідні системні характеристики, забезпечити його раціональність, 
дієвість і ефективність [2]. 

Перспективи громадянського суспільства значною мірою визначаються ефективністю державного 
управління, підвищення якого відбувається під впливом демократизації відносин влади. Демократичне 
управління можливе лише в умовах звільнення суспільства від тоталітаризму, панування політичної і 
економічної свободи, народовладдя і верховенства права.  

Без усвідомлення принципів, форм і методів взаємодії державної влади і суспільства неможливе 
зміцнення України як демократичної правової держави. Але і без логічного осмислення конституційного ладу 
України неможливо викрити внутрішні механізми її закономірного руху шляхом соціального прогресу [2]. 

 
1. Адміністративне право України :(у схемах та коментарях) : навчальний посібник /Р.С. Мельник, 

С.О. Мосьондз ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, Університет сучасних знань. - Київ : Юрінком Інтер : Буква Закону, 2018.  - 343 с.   
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МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
   

Будь-який суб’єкт господарювання не може розраховувати на довготривалий розвиток без ефективного 
управління людьми та організації їх діяльності, основою забезпечення якого є оцінка стану управління 
персоналом, його мотивації та відповідної оплати праці. Оцінка персоналу розглядається як елемент управління 
і як система атестації кадрів, що застосовується в організації в тій чи іншій модифікації [1]. 

Питаннями розробки методології оцінки персоналу займались як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, серед 
яких слід назвати: Сардак С. Е., Третьяк О. О. [1], Хандій О. О. [2], Толочко В. М., Галій Л. В. [3], Лепейко Т. І., 
Миронова О. М. [4], Лутай Л. А., Козицька Г. В., Шпандарук В. О. [5] та інші [2]. Однак зараз відсутній єдиний 
підхід до оцінки стану управління персоналом суб'єктів господарської діяльності. 

Одні автори під поняттям «оцінка персоналу» розуміють «цілеспрямований процес визначення 
відповідності якісних характеристик персоналу вимогам до посади або робочого місця». Інша група авторів 
вважає, що «оцінка персоналу полягає у визначенні того, якою мірою кожний працівник досягає очікуваних 
результатів у праці й відповідає тим вимогам, які випливають з його виробничих завдань». 

Під поняттям «оцінка персоналу» слід розуміти цілеспрямований процес визначення впливу 
відповідності якісних і кількісних характеристик персоналу вимогам до посади чи робочого місця на стан 
системи економічної безпеки суб'єктів господарювання. 

Сучасні науковці зазначають, що основними функціями оцінки персоналу є [1]: 
- адміністративна – прийняття кадрових рішень на об'єктивній і регулярній основі. 
- інформативна – забезпечення керівників необхідними даними про кількісний та якісний склад персоналу;  
- мотиваційна (стимулююча) – орієнтація працівників на покращення трудової діяльності в потрібному 
для організації напрямку;  

- орієнтуюча – усвідомлення кожною людиною через оцінку з боку суспільства та за допомогою 
самооцінки себе, свого стану та поведінки. 

При формуванні періодичної оцінки узагальнюються: думка колег і працівників взаємозв'язаних 
підрозділів; підлеглих; спеціалістів у галузі ділової оцінки, а також результати самооцінки працівників [3]. 

Шекшня С. В. пропонує проводити оцінку ефективності управління персоналом за допомогою визна-
чення таких показників, як продуктивність праці, втрати на робочу силу, структура та динаміка персоналу. 
Автор підкреслює, що у процесі проведення оцінки необхідно здійснювати порівняння показників як і з 
зовнішнім середовищем, так і з динамікою цих показників на підприємстві [2]. 

З позицій економічної безпеки Ортинський В. Л., Керницький І. С. і Живко З. Б. наводять показники, які 
дозволяють здійснити оцінку персоналу, а саме: плинність персоналу, стабільність або «відданість» персоналу, 
рівень дисципліни, відповідності кваліфікації працівників ступню складності виконуваних ними робіт, 
співвідношення чисельності окремих груп працівників [4]. 

Герасименко О. М. наводить більш згрупований перелік показників оцінки кадрової безпеки суб'єктів 
господарювання, а саме: показники чисельного складу персоналу та його динаміки; показники оцінки 
кваліфікації й інтелектуального потенціалу; показники ефективності використання персоналу; показники якості 
мотиваційної системи та показники роботи кадрової служби [5]. 

У таблиці наведений систематизований перелік основних методів оцінки персоналу. 
 

Класифікація методів оцінки персоналу 
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Продовження табл.

 

 
Запропонований системний підхід до оцінки персоналу дозволить здійснити всебічну оцінку окремих 

працівників суб'єктів господарювання. 
Отже, результатом проведеного дослідження стала розробка системного підходу до оцінки персоналу на 

підприємстві. 
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 ЛІДЕРСТВО І КЕРІВНИЦТВО В ОРГАНІЗАЦІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 
 
Лідерство і керівництво - два основоположні поняття, з якими пов'язане ефективне управління 

організаціями. Керівництво - це формальна владна позиція, яка не має відношення до особистих якостей людей 
[1]. Лідерство - комплексне поняття, яке включає в себе кілька складових:  асоціація з людськими якостями;  
процесом, в якому «ведуть відомих»;  результат діяльності людини [2].  

Деякі автори визначають лідера наступним чином: «Лідер - людина, що грає в групі ключову роль щодо 
спрямування, контролю та зміни діяльності інших членів групи по досягненню групових цілей [3]. З точки зору 
цих авторів, «Лідер організації - людина, ефективно здійснює формальне керівництво і лідерство» [4].  

Для управління важливо і керівництво, і лідерство. Лідер важливий тому, що він постійно функціонує на 
тлі мінливих відносин всередині групи, надаючи постійний вплив на людей, які по відношенню до нього 
виступають як «ведені». Неофіційний лідер багато в чому допомагає керівнику, успішно доповнюючи його 
роботу. Лідерське вплив зачіпає зміни працівників у поведінковій сфері, стосується посилення або навпаки, 
нівелювання особистих рис, мотиваційної сфери і т.д. У добре організованих групах лідер частіше користується 
такими формами звернення до членів групи, як рада і прохання, і набагато рідше - настановами.  

Найбільш бажаним поєднанням в практиці управління є поєднання в одній особі лідера і керівника. 
Добре відомі всьому світу компанії світового класу очолюють видатні лідери-керівники. У роботі окремих 
організацій часто слова «керівник» та «лідер» вживаються як синоніми, що нерідко є цілком виправданим. 
Неформальне лідерство - це тільки частина розглянутої проблеми лідерства [3]. 

Ми вже дуже багато сказали про лідерів, тепер розберемося в керівниках. До недавнього часу в тіні 
залишалося одне з основних ланок нової економіки - це керівник. Сьогодні вже можна говорити, що «ринок 
керівників» в Україні активно формується, і ми вже в стані намітити його контури, дати перші оцінки. 
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Визначальна роль керівника виникає з того, що це особа, наділена повноваженнями приймати рішення, 
«це той, хто вирішує, що робити, як робити, і несе за це відповідальність» [1]. Володіючи реальною владою, 
керівник істотним чином впливає на трудовий колектив, а через нього, - на характер та результати 
функціонування самого об'єкта. Особливо важливо відзначити те, що він відтворює кадри системи за своєю 
подобою: авторитетний керівник оточує себе кваліфікованими, знають свою справу колегами, а слабкий ще 
більш слабкими підлеглими. І, як наслідок, перший керівник веде систему до процвітання, а слабкий зі своїми 
кадрами заганяє її, в кінці кінців, у глухий кут. Вмілий керівник чітко формує завдання колективу, ясно розуміє 
свою роль у їх вирішенні, здатний задіяти внутрішні стимули до самостійних дій і передбачити можливі 
труднощі, попередити невдачі і знаходити найкраще рішення в кожній конкретній ситуації [4]. 

Теорія лідерських якостей. Вона є найбільш раннім підходом до вивчення в поясненні лідерства. Перші 
дослідники намагалися виявити ті якості, які відрізняють «великих людей» в історії від мас. Дослідники вірили, що 
лідери мали якийсь унікальний набір досить стійких і не мінливих в часі якостей, що відрізняли їх від не лідерів. Цей 
підхід базувався на вірі в те, що лідерами народжуються, а не стають. Ми розглянемо ці якості в таблиці.  

Слід виділити наступні лідерські якості, що найчастіше зустрічаються в успішних лідерів: 
І. Інтелектуальні здібності: розум і логіка; розсудливість; проникливість; оригінальність; концептуаль-

ність; освіченість; знання справи; мовна розвиненість; цікавість і пізнавальність;  інтуїтивність. 
ІІ. Риси характеру особистості: ініціативність; гнучкість; пильність; созідательство; чесність; особистісна 

цілісність; сміливість; самовпевненість; врівноваженість; незалежність; самостійність; амбіційність; потреба в 
досягненнях; наполегливість і завзятість; енергійність; владність; працездатність; агресивність; прагнення до 
переваги;  обов'язковість;  співчутливість. 

ІІІ. Пріоритетні якості: уміння заручатися підтримкою; уміння кооперуватися; уміння завойовувати;  такт 
і дипломатичність; вміння брати на себе ризик і відповідальність; уміння організовувати; уміння переконувати; 
уміння змінювати себе; уміння бути надійним; уміння жартувати і розуміти гумор; уміння розбиратися в людях. 

Розглянемо детальніше керівництво. Керівник займається управлінням - це його основна функція. 
Управління нерідко розглядають як процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для того, 
щоб сформулювати і досягти мети організації [4]. 

Керівників традиційно ділять на групи:   
1. Технологічний рівень - щодня здійснюються операції і дії.  
2. Управлінський рівень - координує роботу всередині організації, погоджуючи різні форми діяльності.  
3. Інституційний рівень - займаються розробкою довгострокових планів, встановленням цілей, змінами 

політики організації, її зв'язками з іншими організаціями.  
Ці групи відповідають 3 рівнями управління: 1) низова ланка, 2) середня ланка; 3) вища ланка [8].  
Характеристики відомих у психології стилів керівництва розглянемо в схематичному вигляді таблиці.  

 
Характеристики стилів керівництва 

Загальні психологічні 
характеристики керівника 

Ставлення до підлеглих Характеристики групових відносин 

- 
Керівник часто похмурий, 
заклопотаний, гранично 

роздратований, різкий з людьми. 
Близько 90% його дій складається з 

команд і наказів 

Офіційність у спілкуванні. Не схильний 
рахуватися з думкою інших 

Відсутність довірливості, ворожість, 
підвищена конфліктність 

II. Демократичний стиль 
Керівник активний, рівний у 
спілкуванні, самокритичний 

Головна риса - постійний контакт з людьми. 
Схильність до делегування влади. 

Заохочення самостійності 

Мінімум агресивність один до одного, 
дружелюбність, відсутність конфліктів, 

заохочення творчості 
III. Ліберальний (попустительский, анархічний) стиль 

Недостатньо активний, боїться 
конфліктів, прагне до 
безвідповідальності 

Панібратство у відносинах, згоди з думкою 
підлеглих. Обов'язки в групі не розподілені. 
Оцінка діяльності людей заснована на 

стихійності 

Стан непевності, відсутність 
цілеспрямованості, пливе за течією, 
можуть виникати несподівані ситуації і 

конфлікти 
 
Існує певний набір людських якостей, які були перераховані вище, що становлять основу організаторських 

здібностей. Ці якості не залежать від виробничого досвіду працівника, тому керівником людина може ставати у 
відносно ранньому віці. Лідерство, як і управління, є до певної міри мистецтвом. Можливо, це і є причина того, чому 
дослідникам не вдалося розробити і обґрунтувати єдину теорію. Ситуаційний підхід підійшов, на мій погляд, ближче 
усього до рішення даної проблеми. Стиль лідерства прямо залежить від ситуації. У деяких з них менеджер досягає 
ефективності, структурують завдання, виявляючи турботу і підтримку, в інших керівник допускає підлеглих до 
участі в рішеннях виробничих проблем, у третіх - безболісно змінює стиль під натиском начальства чи обставин. У 
будь-якому випадку стиль дійсного лідера повинний бути гнучким знаряддям ефективного керування виробництвом.  

 
1. Психологія управління :практичний посібник /Ольга Угрин ; Львівський державний університет 

внутрішніх справ - Львів : ЛьвДУВС, 2017. -  163 с.  
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BRAINSTORMING У ПРОЦЕСІ ПОШУКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ІДЕЙ 
 
У наш час започаткування підприємницької діяльності вимагає чимало зусиль. Одним із перших кроків у 

створенні власного бізнесу є пошук підприємницької ідеї. 
Наука і практика розробила безліч методів творчого (евристичного) пошуку підприємницької ідеї, серед 

яких важливу роль відіграє метод «Мозкового штурму» (мозкова атака, англ. brainstorming). 
Термін «мозковий штурм» (далі МШ), (brainstorming) – запропонований у 1937 році А. Осборном. 

«Вrainstorming» з англійської перекладається як припадок, душевне потрясіння, блискуча ідея, чудовий план. 
Ефективність методу МШ полягає в тому, що в емоційно розкутій атмосфері ідеї одних можуть наводити інших 
на нові пропозиції. Це дає змогу згенерувати значно більшу кількість ідей, ніж за умов, коли ці люди працюють 
поодиноко. Наведемо повчальний приклад МШ. Під час війни за його методами вивчалась проблема боротьби з 
корабельними мінами. Одна пропозиція рекомендувала: коли з’являється міна, команда стає до борту і щосили 
дмухає на неї. При аналізі ця, на перший погляд, безглузда ідея трансформувалась у метод відштовхування 
високочутливих мін потужними струменями води [1]. 

Метод мозкової атаки (мозкового штурму) – метод вирішення проблеми на основі стимулювання творчої 
активності, при якому студентам пропонується висловлювати сміливі, нестандартні варіанти розв’язання 
проблеми. Далі із загальної кількості запропонованих ідей відбирають найкращі, які можуть бути використані 
для подальшої роботи над вирішенням поставленої задачі.  

Метод мозкового штурму найкраще застосовувати для розв’язання завдань, які не є точними або 
спеціальними, і аж ніяк не підходить для розв’язання дискусійних питань – адже кожен з дискутантів зобов’язаний 
обґрунтувати свою позицію, що входить у суперечність із умовами brainstorming. Мозковий штурм не заміняє 
мислення, він може його лише активізувати! Переваги методу: забезпечення кожному члену групи «мозкового 
штурму» рівної участі в обговоренні проблеми та висуванні ідей; однакова продуктивність на будь-якій стадії 
процесу ухвалення рішення; можливість фіксації та постійного запису всіх висунутих ідей; сприятливі умови для 
виникнення ефекту «ланцюгової реакції» ідей. Недоліки методу: можливість домінування одного чи двох лідерів – 
найбільш активних учасників групи; імовірність «зациклення» на однотипній ідеї; необхідність певного рівня 
компетентності та наявності представників різних спеціальностей у складі однієї групи; обмеженість часу на 
проведення [2]. 

Похідними від методу мозкового штурму є методи синектика, морфологічний аналіз, аналіз і синтез фан-
тастичних ідей, «гірлянд асоціацій», семикратний пошук, евристичні запитання, інверсії, особиста аналогія, «снігова 
куля», «килимок ідей», карусель тощо, які сприяють розвитку творчого мислення та креативності студентів [3].  

Методика мозкової атаки широко застосовувалася в 50-х роках у таких країнах, як США і Франція, переважно 
під час обговорення технологічних завдань, а також проблем планування та прогнозування. Цей метод ефективно 
використовується і зараз у системі підвищення кваліфікації керівних кадрів [4]. 

За звичайних прийомів обговорення та розв’язання проблем виникненню новаторських ідей перешкоджають 
контролюючі механізми свідомості, які сковують потік цих ідей під тиском звичних, стереотипних форм прийняття 
рішень. Проведення роботи можуть стримувати такі фактори: страх перед невдачею, побоювання видатися смішним 
тощо. Для нейтралізації цих факторів проводиться мозкова атака, яка поєднує евристичний діалог та метод вільних 
асоціацій. 

На нашу думку, метод мозкової атаки є найкращим у пошуку підприємницьких ідей,адже кожному надається 
можливість висловитись і більше значення має кількість ідей, а не їх якість. Даний метод позбавлений критики і саме 
це допомагає групі осіб не боятися висловлювати власну думку і позицію. 

Отже, метод мозкової атаки або brainstorming є одним із активних методів навчання та використовується для 
вирішення конкретних практичних завдань економічного характеру. Він передбачає «викид» максимальної кількісті 
ідей за короткий проміжок часу, обговорення їх та відбір. Даний метод сприяє розвитку творчих здібностей, 
успішному розв’язанню складних проблем. 

 
1. Агейкіна-Старченко Т. Інтерактивні методи розвитку профкомпетентності // Відкритий урок: 

Розробки. Технології, Досвід. – 2010. – № 10. – С. 53-55.  
2. Мергель Т.В. Застосування активного інтерактивного методу «Мозкового штурму» у навчальному 

процесі  / Т.В. Мергель // Медична освіта. – 2015. – №4. С. 44-47.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ З СОЦІАЛЬНО ВРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ   
 

Роми є найбільш вразливою соціальною групою, адже зазнають дискримінації не лише за расовою 
ознакою, а й за соціально-економічним станом [1]. Відповідно до ромської Стратегії [2] Україна декларує 
заходи позитивної дії, що сприятимуть інтеграційним процесам, проте, рівень ефективності їх впровадження 
дуже низький. За неофіційними даними НУО чисельність ромів в Україні становить 350 тисяч осіб, серед яких 
лише 38% офіційно працевлаштовані, на противагу загальнодержавному показнику - 91,3% [3].  

Так як велика економічна дистанція є одним із факторів дискримінації, можемо вважати, що подолання 
бідності сприятиме позитивній тенденції у процесах включення представників ромської громади в українське 
суспільство. Згідно з концепцією «нижньої фортуни» американського економіста Прахлад, підходом до 
подолання бідності є створення прибутку. Окрім цього подолання соціальної дистанції теж можливе через 
підвищення рівня працевлаштування, адже, робота у колективі дає змогу спілкуватись з представниками 
різних громад, що є засобом ефективного включення в суспільство. З результатів опитувань ГО «Рома 
України «ТЕРНІПЕ» серед основних бар’єрів ефективного працевлаштування можна виділити: 

1) відсутність достатнього рівня освіти та навичок (69%); 
2) відсутність досвіду роботи (6,1%); 
3) відсутність соціального капіталу (4,3%); 
4) відсутність наявних робочих місць (0,7%); 
5) негативний досвід у працевлаштуванні (8,3%); 
6) дискримінація від роботодавців та колективу (11,6%). 
Практика включення соціально вразливих груп населення у ринок праці – це фундаментальна ідея 

інклюзивної економіки – тієї, що створює можливість для всіх людей гідно працювати. Інклюзивна економіка є 
інструментом оздоровлення державної економіки, адже, стабільна зайнятість зменшує видатки на соціальне 
забезпечення, що покриваються державним бюджетом, і, у той же час формує нового платника податків у 
державний бюджет. Окрім цього, дослідження МакКінзі [4] стверджує, що різноманіття в організаціях підвищує 
ефективність діяльності на 35%. Таким чином впровадження ефективних моделей працевлаштування 
представників ромських громад є не лише важливою соціальною потребою України, як країни, що сповідує 
цінності відкритого суспільства, а й потребою економічного зростання. 

Сьогодні вартість повноцінного закриття вакансії у два-три рази перевищує витрати організації на місячну 
оплату праці на цій вакансії [5]. Для зменшення видатків, інклюзивним підприємствам необхідно впроваджувати 
передові інструменти менеджменту персоналу. Так, дослідження OC Tanner та Міжнародного товариства з 
управління людськими ресурсами [6] свідчить, що 80% людей, що звільнились, приймають таке рішення ще у 
перші два тижні роботи. У світовій практиці цей період називається «онбординг» - механізм, за допомогою якого 
нові працівники здобувають необхідні знання, вміння та навички і стають повноцінними членами команди [6]. 
Ефективність цього феномену підтверджує дослідження CareerBuilderу [7], роботодавці, які впровадили 
структуровану програму онбордингу, покращили продуктивність на 42% та знизили плинність кадрів на 31%.  

Рекомендуємо державному сектору стимулювати створення інклюзивних підприємств, впровадження 
пропагувати політики відкритого набору та програм онбордингу. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ТА ЙОГО СТРУКТУРА 
   

Мотиваційний механізм являє собою комплекс організаційно-економічних, матеріально-технічних та 
соціально-психологічних інструментів і методів спонукання до ефективної праці для забезпечення досягнення 
мети мотиваційної політики [1, с.16-20].  

Механізм мотивації до праці зумовлюється системою інтересів та стимулів. Мотиваційний аспект 
управління працею широко застосовується у країнах з розвинутою ринковою економікою. Мотиваційний 
механізм на підприємстві спрямований на виживання та досягнення успіху в умовах конкуренції. 
Функціонування цього механізму забезпечують мотиви конкуренції при створенні нової продукції і технології, 
підприємницькі стратегії, мотиви підприємницького ризику, мотиви підприємницьких реакцій на зміну 
зовнішнього оточення, мотиви внутрішнього підприємництва, які забезпечують гнучкість управління і 
сприйняття нововведень на самому підприємстві.  

Дієвий мотиваційний механізм повинен забезпечувати успішне перетворення набору факторів, 
принципів, стимулів, мотивів, ціннісних орієнтацій, сподівань, поведінкових реакцій з лінійного дискретного 
стану у замкнутий, постійно повторювальний процес. Мотиваційний механізм управління поведінкою 
співробітників базується на таких чинниках, як система формальних процедур і правил виконання функцій і 
робіт, призначених для досягнення мети фірми та уявлення менеджменту про реальні інтереси, мотиви, потреби 
людей, що працюють в організації, способах їх задоволення, значущих цінностях і нормах поведінки. 

Основними складовими мотиваційного механізму на підприємстві є: 
1)    вдосконалення системи заробітної плати, надання можливостей працівникам брати участь у 

прибутках організації; 
2)   вдосконалення організації праці, що включає постановку цілей, розширення трудових функцій, 

збагачення праці, виробничу ротацію, застосування гнучких графіків, поліпшення умов праці [2]. 
На різних етапах ринкових перетворень мотиваційний механізм буде мати свою специфіку. Дієвість 

мотиваційного механізму може бути реалізована, перш за все, на основі його гнучкості, мобільності, поєднання 
мотивування працівників не лише на мікро-, але й макрорівнях. Зміни складних зв’язків елементів системи 
викликають відповідні зміни у системі мотивації. 

У структурному відношенні мотиваційний механізм включає фінансово-економічні методи і важелі, 
певну структуру відповідальних працівників, норми і правила стимулювання, періодичність проведення оцінки 
здійснюваних заходів тощо[3, с.337].  

Зокрема мотиваційний механізм на підприємствах регулюється державою за допомогою мотиваційної 
політики. В Україні існує безліч проблем, пов'язаних з мотиваційною політикою: проблема взаємовідносин з 
керівництвом, незадоволеність розміром заробітної плати, умовами побуту та праці в цілому на підприємстві. 
Головною перешкодою на шляху вирішення цих питань - небажання управлінського персоналу замислюватися 
про умови життя і праці людей, які безпосередньо створюють прибуток. 

За думкою Н. Кваша, мотиваційний механізм на підприємстві включає у себе комплекс економічних 
важелів та засобів соціального та морально-психологічного характеру, що є мотивами, які спонукають до праці 
та посилюють їх. Механізм мотивації змінюється за часом та у просторі. Ним можна управляти з метою 
посилення мотивації праці і навіть викликати до дії нові мотиви. Не можна не погодитися з Л. Лісогором , який 
вважає, що для створення ефективного мотиваційного механізму потрібно передбачити приблизно однаковий 
ступінь спонукання для керівників та підлеглих [4,188-192с] 

Таким чином, розробка ефективного мотиваційного механізму має стратегічне значення для підприємств. 
Розуміння, формування і задоволення потреб персоналу є основою створення цього механізму, а отже 
вирішальним кроком до досягнення мети діяльності підприємства. Запровадження ефективного мотиваційного 
механізму сприяє підвищенню конкурентоспроможності, продуктивності і, в кінцевому результаті, 
прибутковості підприємства. Також, це дозволяє вийти підприємству на економічно новий рівень розвитку і 
відкриває можливості реалізувати свої можливості на світовому рівні.  
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СПОРТИВНОГО КЛУБУ 

   
Розвиток фітнес-індустрії у світі змінив відношення людей до власного здоров’я. Нині цінується вільний 

час і більшість намагається детальніше розібратись у тому, наскільки повсякденне життя впливає на організм і 
його продуктивність. Це сприяє усвідомленню того, що здоров’я є невід’ємною частиною продуктивності 
людського організму. 

Існує багато об’єктивних факторів, які зумовлюють популяризацію здорового способу життя. Одним з 
яких є висока рентабельність фітнес-клубів – в середньому вона складає 35%.  

В Україні фітнес знаходиться тільки на стадії зародження. В нашій державі клієнтами клубів є 1,02 млн 
українців, що становить 3,8% від загальної кількості населення. Порівнюючи український фітнес-ринок із 
зарубіжними, дослідники вказують, що в Польщі клієнтами клубів є 7,2% населення. Середній показник по 
країнах Європи - 10,3%.    

Головна тенденція 2016-2017 років [1] – відкриття клубів без басейнів, оскільки наявність та утримання 
подібних об’єктів є дуже дорогим задоволенням для підприємців. Зважаючи на особливості будівництва, 
відкриття клубу є витратним проектом. Водночас  рентабельність такого бізнесу коливається в межах 20-25%. 
Відкриття фітнес-клубу площею 3-5 тис. кв.м. з басейном обійдеться в $ 1-3 млн, а будівництво  спортивного 
клубу без басейну до 300 кв. м потребує $ 100-300 тис. інвестицій. 

Невід’ємною складовою організації спортивного клубу є обрання організаційної форми ведення 
діяльності. При заснуванні бізнесу у сфері фітнесу, найбільш доцільно обирати між ФОП та ТзОВ. Для 
невеликих приміщень та значної обмеженості фінансових ресурсів найкраще підходить фізична особа-
підприємець. Згідно законодавства ця форма ведення діяльності є найбільш сприятливою на початку ,тому 
держава стимулює підприємців низькими податками: Єдиний податок у розмірі 20% від мінімальної заробітної 
плати, а також єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати (819,06 грн). 
Проаналізувавши усі особливості та вимоги для початку діяльності, відкриття власної справи не стане 
проблемою і кожен бажаючий має змогу розпочати діяльність у сфері надання оздоровчих послуг. 

 
1. Дослідження ринку фітнес - послуг України  [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до 

ресурсу: http://www.fitnessconnect.com.ua/files/fitness_2017.pdf.  
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

НА АГРАРНИХ ПІДПРИМСТВАХ УКРАЇНИ 
 

Роль інформаційних технологій у забезпеченні ефективного функціонування сучасного суб'єкта 
економіки важко переоцінити. Досвід успішних компаній доводить, що ефективне управління підприємством 
неможливо без управління його інформаційною діяльністю та всією системою корпоративної інформації.  

Науковці підкреслюють, що використання інформаційних технологій в управлінні підприємством 
здійснюється з метою ефективної та оперативної комп'ютерної обробки інформаційних ресурсів, зберігання 
великих обсягів економічно важливої інформації та передачі її на будь-які відстані в мінімальні терміни[1]. 
Тобто основним завданням є оптимізація діяльності підприємства на основі застосування інформаційних 
технологій. Це показано у роботах таких українських науковців: Ж.М. Жигалкевич, А.С. Онопко та ін.  

Ми погоджуємося з думкою вказаних авторів, проте вважаємо за доцільне зауважити, що незважаючи на 
високі показники кількісного забезпечення комп'ютерами на підприємствах України (за даними держкомстату 
України величина даного показника становить 95% [2]) на сьогодні існує ряд проблем з впровадженням 
перспективних технологій на вітчизняних підприємствах, які здатні забезпечувати реалізацію науково-
технічного прогресу підприємства у застосуванні сучасних систем обробки інформації. 

У підтвердження вищенаведеного методом анкетування нами було проведене дослідження кількісного та 
якісного використання персональних комп'ютерів на прикладі аграрних підприємств України. Результати 
проведеного дослідження відображено у таблиці. 
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Оцінювання використання інформаційних технологій на аграрних підприємствах України 

Інформація щодо 
комп’ютерного 
забезпечення 

Величина показника, 
% 

З них, використовують 
програми: 

Інформація щодо проблем з 
використанням 

Забезпечені комп’ютерами 60% 1С-25%,  
Афіна, DATA-8,3%,  
Віртуоз -8,3%,  
Бітрікс, СРM-8,3%,  
Парус, Діловод-8,3%,  
Word, Excel-33,4%,  
SAP-8,3%. 

Неточний переклад основних 
понять 
Залежність від Інтернету 
Заборона використання 
законодавством 
Висока вартість 

Не забезпечені 
комп’ютерами 

38 - 

Відмовились надати 
інформацію 

2 - - 

 
Загалом проведене дослідження дає підстави констатувати наявність з одного боку масового 

застосування застарілого програмного забезпечення (33,4% використовують лише пакети стандартних програм 
Windows), а з іншого використання забороненого на сьогодні програмного забезпечення. 

Окрім цього варто відмітити що значна частина опитуваних аргументує відсутність на підприємствах 
сучасного програмного забезпечення значними недоліками останнього, які негативно відображається на роботі 
спеціалістів і скоріше заважають працювати ніж допомагають. 

Із вищенаведеного можемо зробити висновок, що на аграрних підприємствах України існує проблема із 
застосуванням інформаційних технологій. 

Сформуємо рейтинг проблем з якими стикнулися дані підприємства: 
1. Застарілість. 
2. Заборона використання законодавством. Загроза кібератак. 
3. Невідповідність потребам користувачів. Невідповідність термінології. 
4. Залежність програми від доступу до інтернету. 
Як бачимо, недоліки сучасного поширеного програмного забезпечення - вагомі, і розробникам 

програмного забезпечення потрібно значно більше інформації з різних сфер щоб створити якісний продукт.  
На наш погляд вирішення даної проблеми повинно базуватися на залученні молодих спеціалістів до 

процесу розробки програмного забезпечення, здатних координувати дії програмістів-розробників, а саме: 
юристів, бухгалтерів, галузевих спеціалістів, підприємців. 

Важливо відзначити, що для ефективного функціонування підприємства необхідно створити інформаційну 
систему, яка б була здатна протягом тривалого часу задовольняти потреби підприємства, адже, 40% аграрних 
підприємств України (які мають потенціал бути провідними не лише в Україні, а й у світі), фактично, стоять на місці 
у своєму розвитку, який значною мірою залежить від застосування передових інформаційних технологій. 

 
1. Жигалкевич Ж.М. Інформаційні технології в управлінні підприємством / Ж.М. Жигалкевич, А.С. Онопко // 

Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнськоїнауково-практичної 
конференції з міжнародною участю, 28 квітня2016 р. — К: Вид-во «Політехніка», 2016. — 104 с. — С.232.  

2. Наука, технології та інновації. Державна служба статистики України. [http://www.ukrstat.gov.ua/]. - 
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЬВІВЩИНИ 

 
Географічне положення, наявні ресурси та інфраструктура Львівської області сприяють розвитку різних 

видів туризму. 
Вирішенню проблем розвитку туризму Львівського регіону сфери присвятили свої праці М.П. Мальська 

[1], А.В. Мокляк [2], О. В. Музиченко-Козловська [3] та інші. 
Туристичний потенціал будь-якої території формують базові складові (природні, антропогенні ресурси; 

інфраструктура) і додаткові компоненти (трудові ресурси та маркетингове забезпечення) [3]. 
Проаналізуємо забезпеченість Львівщини природними та антропогенними ресурсами. 
Площа земель природно-заповідного фонду Львівщини становить 312,2 га [5], що становить 5,4% від 

загальноукраїнських природних ресурсів [6]. 
Кількість готелів у Львівській області у 2017 році становила 277 одиниць [4], з них близько 15 одиниць - 

5-ти зіркові готелі, які можуть приймати іноземних туристів. Кількість антропогенних туристичних ресурсів 
Львівщини  8453 пам’ятки культурної спадщини, з них до світової спадщини ЮНЕСКО віднесено  ансамбль 
історичного центру Львова, “Розточчя”, чотири дерев’яні церкви у Львівській області [6]. 
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У 2017 р. послугами засобів розміщення туристів скористалися 987,9 тис. осіб, у т. ч. у готелях 
зупинялись 871,4 тис. приїжджих, у спеціалізованих засобах (санаторіях, пансіонатах, базах відпочинку) 
оздоровилось 116,5 тис. осіб. Cьому частину приїжджих (138,8 тис. осіб) становили іноземні громадяни, з них 
121,0 тис. розміщувалися у готельних закладах, 17,8 тис. обслуговувались санаторно-курортними закладами [4]. 

Однак існує загроза перевищення рекреаційного навантаження на території. Тож необхідно розробляти 
заходи не лише для збільшення кількості туристів, але й для їхньої оптимізації. 

Основними способами оптимізації використання туристичного потенціалу Львівщини можуть бути: 
створення умов для прийняття більшої кількості іноземних туристів, які приносять більше доходів за 

меншої кількості відвідувань; 
покращити інфраструктуру туризму; 
розробити нові туристичні маршрути; 
розширити масштаби культурних, спортивних та інших заходів на міжнародний рівень; 
підвищувати рівень кваліфікації туристичних кадрів 
покращити маркетингове забезпечення туристичного продукту Львівщини; 
зробити внесок у формування національної мережі туристичних інформаційних центрів тощо. 
Ці пропозиції доцільно внести до стратегії розвитку Львівської області. 
 
1. Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник / М.П. Мальська. – К.: Знання, 2008. – 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ РЕСУРСІВ ПРОМИЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
В умовах політичної та економічної нестабільності, а також високих темпів інфляції роль планування на 

вітчизняних підприємствах істотно зростає, проте промислові  підприємства мають ряд проблем із застосуванням дієвої 
системи планування. Це пов’язано із занедбаністю економічного планування як науки, яка пов'язана із упередженим 
ставленням до нього сформованим протягом останніх десятиліть, на що вказують вчені у своїх працях [1]. 

Дослідження зарубіжного досвіду планування втрат ресурсів промислових підприємств дає підстави вважати, 
що планування повинно базуватись на нормуванні ресурсів, як інструменту дотримання оптимального їх використання 
для забезпечення не лише ефективного функціонування підприємства, а й збереження запасів світових ресурсів цілому, 
оскільки на сьогодні щороку люди використовують понад 150% річних ресурсів, які наша планета може запропонувати 
[2]. Ппитанням нормування присвячено праці багатьох вчених, які наголошують на існуванні проблем ефективного 
використання та якості нормування ресурсів [3-6]. Проте науково-обґрунтованих рекомендацій щодо нормування 
витрат для промислових підприємств на сьогоднішні не розроблено. В основному робота науковців спрямована на 
вирішення проблем нормування лише одного виду ресурсів, а саме праці [7,8,9]. 

Законодавче регулювання діяльності промислових підприємств  передбачає необхідність встановлення 
норм та нормативів, проте на практиці норми та нормативи, сформовані протягом минулих років, втратили 
свою актуальність внаслідок науково-технічного прогресу. Це має негативний вплив на планування витрат.  

Дослідження доступних літературних джерел дає підстави виділити з поміж інших наступні методи 
нормування: аналітично-розрахунковий метод, дослідно-виробничий, звітно-статистичний, серед яких 
найпрогресивнішим на наш погляд є аналітично-розрахунковий метод. Він ґрунтується на детальному аналізі 
документації, результатах науково-дослідницьких робіт, експериментів, конкретних виробничих умов, на 
урахуванні можливостей впровадження в плановому періоді нової техніки, технології та прогресивних методів 
організації виробництва. Застосування цього методу забезпечує визначення прогресивних норм і нормативів на 
основі не тільки технічних розрахунків, а й аналізу фактичних витрат ресурсів на моделях, що потребує 
реалізації даного методу в межах певних програмних продуктів. 

Дослідження практичної діяльності промислових підприємств вказує на відсутність програмних 
продуктів за допомогою яких реалізація нормування на вітчизняних підприємствах була б можливою. 
Зарубежем нормуванню витрат промислового підприємства приділяється велика увага, зокрема для розробки 
нормативів значною мірою використовуються програмні продукти, такі як АВК-5, 1С, AutoCut та інші, проте 
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перейняття зарубіжного досвіду в абсолютному обсязі не є можливим, оскільки адаптації потребує ряд питань 
пов’язаних зокрема із специфікою законодавства, станом економіки, рівнем розвитку підприємств, тощо. 

Вирішення вищезазначених проблем потребує розробки відповідного програмного забезпечення, що 
базуватиметься на наступних засадах: систематизації конкретних норм використання та якості ресурсів; 
аналізуванні процесу ресурсовикористання ; розробці показників ефективності ресурсовикористання. 

Вищенаведене дозволить забезпечити процес планування витрат ресурсів відповідною економічно-обґрунто-
ваною нормативною базою, що дозволить здійснювати планування на високотехнологічному науковому рівні. 
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КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ  ЯК ЗАСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВТРАТ БЮДЖЕТУ 

 
Малі підприємства є невід’ємною частиною економіки будь-якої країни, зокрема України. Це обумовлює 

актуальність дослідження та контролю  доходів таких підприємств, податки з яких займають велику частку бюджету 
країни. Контролювання доходів малих підприємств країни на сьогодні здійснюється в недостатній мірі, оскільки  
частина представників влади, зокрема К. Ляпіна, представник державної регуляторної служби наголошує про 
недоцільність повного контролю доходів малих підприємств, стверджуючи, що такі заході потребують витрачання 
значних коштів на реєстратори розрахункових операцій та призведуть до ще більшої корупції і приховування готівки 
[1]. Дослідження практичної діяльності малих підприємств дають підстави вважати, що приховування готівки вже 
відбувається у великих кількостях. На наш погляд цього можна уникнути правильним складанням закону, про 
встановлення РРО і регулюванням всіх деталей. 

Для здійснення контролю правильності вибору  системи оподаткування малих підприємств необхідна точна 
інформація про кількість працівників, тип послуг, які надає підприємство і найголовніше – його доходи, які згідно 
чинного законодавства мають свої обмеження [2]. 

Для деталізації проблем контролювання доходів підприємств, методом анкетування нами було проведено 
дослідження доходів малих підприємств на прикладі салонів краси Львова, що є представниками малого бізнесу 
України та знаходяться на спрощеній системі оподаткування. Нижче в таблиці наведено вартість основних послуг 
салонів і їх приблизний дохід. 

 
Дослідження доходів малих підприємств 

Підприємство Ціна на послуги Приблизний 
дохід за рік Зачіска Манікюрні послуги Візаж 

Салон № 1 Від 300 до 500 Від 250  500 5 376 000 
Салон № 2 Від 250 до 450 Від 180  450 5 577 600 
Салон № 3 Від 200 до 400 Від 120 - 2 822 400 
Салон № 4 Від 300 до 600 Від 200  550 5 779 200 
Салон № 5 Нема прайс листа - 
Салон № 6 Від 200 до 400 Немає даних Немає даних - 
Салон № 7 Від 250 - - 3 360 000 
Салон № 8 Від 150  Від 100 - 2 016 000 
Салон № 9 Від 100 до 150 Від 170 Від 450 3 129 000 
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За результатами проведеного дослідження виявлено, що приблизний мінімальний дохід даних салонів 
становить приблизно 3 мільйони гривень на рік, що удвічі перевищує норму другої групи спрощеної системи 
оподаткування малих підприємств до якої вказані підприємства згідно їх облікової політики відносяться.  

Для того щоб запобігти таких втрат держава має провести ретельну перевірку всіх малих підприємств і 
затвердити закон, який передбачає обов’язкове встановлення реєстраторів розрахункових операцій і контроль 
за правильністю ведення обліку. 

Проведене дослідження доходів малих підприємств на прикладі салонів краси дозволяє констатувати 
приховування фактичних доходів і, як наслідок, оподаткування за спрощеною системою другої групи, вибір 
якої не відповідає вимогам чинного законодавства для даних підприємств, що спричиняє втрату державою 
значної частини надходжень до бюджету. На наш погляд вирішення цієї проблеми повинно базуватись на 
прийнятті закону про встановлення касових апаратів на малих підприємствах і контроль за обліковою 
діяльністю малих підприємств. 

 
1. К. Ляпіна. Мікробізнес і касові апарати: друзі чи вороги // К. Ляпіна . – Електорнний ресурс.- режим 

доступу. - http://vlasnasprava.ua/mikrobiznes-i-kasovi-aparati-druzi-chi-vorogi/  
2. Податковий кодекс України від 1.07.2005 № 292-XIV. [Елекронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-xiv--spetsialni-podat/edynyi-podatok/ 
 
 

Н.І.Гнатів 
Науковий керівник – к.е.н., доц. Т.О. Петрушка  

 
ЗАСТОВУВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ  

У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ЙОГО ДОЦІЛЬНІСТЬ 
 
Розвиток кожного регіону безпосередньо визначається станом використання сукупності взаємодіючих 

ресурсів, необхідних для здійснення господарської діяльності: матеріальних, енергетичних, виробничих, трудових, 
фінансових і інформаційних. З огляду на високу ресурсоємність господарювання  і дефіцит внутрішніх джерел 
ресурсів, ресурсозбереження стає вирішальним фактором розвитку житлово-комунального господарства.   

Ресурсозбереження – система заходів, спрямованих на найбільш раціональне і ефективне використання 
всіх видів ресурсів, їх скорочення на одиницю корисного ефекту. Ресурсозбереження  є важливою умовою 
вирішення соціальних і виробничих проблем розвитку суспільства. Реалізувати це можливо завдяки 
впровадженню ресурсозберігаючих технологій, інновацій, безвідходного виробництва, екологізації економіки 
та прийняття ефективних управлінських рішень в даній сфері [1]. 

Однією з найважливіших задач при цьому є формування такого механізму у житлово-комунальному 
господарстві (ЖКГ), яке, будучи системою життєзабезпечення кожного регіону, одночасно є найбільш 
ресурсоємною і збитковою сферою господарської діяльності. У регіонах України втрати ресурсів у житлово-
комунальному господарстві сягають 50-60%, а рівень їх використання у 2-3 рази нижче зарубіжних показників.  

Питання чим опалювати приватний будинок  завжди актуальне, особливо, коли на порозі холодна осінь, 
настають холоди і водночас ціни на паливо стрімко ростуть. Пропонуємо розглянути сильні й слабкі сторони 
найбільш поширеного  виду котлів,а саме  твердопаливного, і також розрахувати їх окупність. 

У будинках, де електрикою опалювати невигідно, а газ недоступний, система опалення на твердому 
паливі може стати єдиним прийнятним варіантом. Останнім часом використання твердопаливних котлів 
пов'язано ще і з функцією резервного джерела тепла. У разі аварійного відключення основного котла, його 
потужності достатньо, щоб спокійно впоратися з обігрівом приміщень в холодну пору року. 

Особливістю і перевагою твердопаливного обладнання є можливість використовувати різноманітне 
тверде паливо: деревина, буре та кам'яне вугілля, кокс, пресовані брикети, тирса, пелети, відходи деревооброб-
ки. Зараз вже можна придбати моделі, що працюють і на торфі. 

Розрахунок окупності твердопаливного котла: загальна площа будинку 150м2, ККД котла 90%, вид палива – 
дрова, розрахунок проводиться на період 4 місяців, скориставшись калькулятором витрат палива для 
твердопаливного котла становить 5456 кг дров, середня ціна на 1000 кг становить 600 грн., отже витрати на дрова 
складуть 3300 грн. Середня ціна котла становить 28000 грн., витрати на електроенергію 10кВт*1,6грн=16грн/день, за 
опалювальний сезон виходить 1920 грн. Сумарні витрати на поставку твердопаливного котла за опалювальний сезон 
виходить 33220 грн. 

 В перерахунку на газ – потрібно тільки на опалення 1100 кубометрів газу на 120 днів, В цьому році 
введені нові ціни на газ, а саме по 10,5 грн/кб. Газ для такого будинку обійдеться в 11550 грн. 

Провівши деякі обрахунки можна дійти висновку, що твердопаливний котел це чудова альтернатива 
опаленню газом і окупність цієї ідеї в часі складає 4 роки і 1   місяць. 

Отже, запровадження принципів ресурсозбереження – є першочерговим завданням для України, так як 
сприятиме підвищенню її конкурентоспроможності, підсилення енергетичної безпеки, прискорення не тільки 
економічного , але і значною мірою соціального зростання, і безпосередньо, наблизить  нашу державу до 
позицій сталого розвитку суспільства [2]. Це все можливе за рахунок зменшення впливу на довкілля та 
розбудову сучасної високотехнологічної та ефективної країни [3]. Тому провівши дослідження можна зробити 
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висновок, що впроваджуючи ресурсозберігаючі технології, інновації, а саме опалення  твердопаливними 
котлами надасть можливість раціонального і ефективного використання даних ресурсів. Житлово-комунальне 
господарство регіонів України містить величезний потенціал ресурсозбереження, використання якого 
забезпечить суттєві економічні результати і підвищить якість життя. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕДАЧІ СІМЕЙНОГО БІЗНЕСУ 

 
Сімейний бізнес – це вид комерційної діяльності, який орієнтований на досягнення прибутку і якому 

характерна приналежністю до сім’ї або декількох сімей, члени яких поріднені між собою шлюбом. 
Сімейний бізнес прийнято поділяти на 2 види: 
1) Сімейний бізнес в керівному апараті якого знаходяться усі родичі. Спочатку це невеликі фірми зі 

штатом не більше 10 чоловік. Головою сімейного бізнесу є голова сім’ї, решта родичів виконують загальні 
обов’язки. Недоліком є те, що члени сім’ї не завжди є професіоналами і виконують обов’язки як аматори, 
посади чітко не розмежовуються, при відсутності одного родича, його заміняє інший. 

2) Сімейний бізнес, мета якого, окрім отримання прибутку подальше спадкоємство. До такого роду 
сімейного бізнесу можна віднести ряд зарубіжних корпорацій, які переходять в руки від покоління до 
покоління. 

Можна виділити такі проблеми передачі сімейного бізнесу [1]: 
1) Підсвідоме небажання ділитись своїм бізнесом. 
Почати бізнес з нічого і зробити його успішним – справа не з легких. У сімейній компанії часто 

виконання цієї задачі ускладнюється суперництвом батька і сина, брата і інших членів родини, які займають 
посади в компанії та мають право на якусь частину доходів. Причина  конфліктів – це зовсім не суперечки з 
приводу оптимального рішення, в основі робочих конфліктів лежить вічне питання батьків та дітей. 

2) Формальна передача влади. 
На практиці нерідкі випадки, коли засновник, який формально відійшов від справ, продовжує втручатись 

в життя компанії, відміняючи або ставлячи під сумнів рішення, прийняті його наступником. Часто це робиться з 
позиції «я старше (я твій батько, я цією компанією керував десятиліттями) і, краще знаю, як треба». 

Другий варіант – призначення ще недосвідченого наступника одразу на високий пост. Це робиться з 
кращих спонукань – підготувати наступника, виділяючи йому певний фронт робіт. На справді ж підриває 
авторитет наступника, оскільки колеги вважають (часто виправдано), що його влада – формальна і відносяться 
відповідним чином, а «стара гвардія» - працівники, наближені до засновника – продовжуватимуть вирішувати 
питання тільки з засновником, обходячи наступника і не вводячи його в курс справ. 

Третій і найбільш розповсюджений випадок: наступники взагалі не допускаються до реальної участі в 
сімейному бізнесі, адже вони занадто молоді, занадто недосвідчені. 

Дослідження Baker Tilly International [2] тенденцій в плануванні успадкування підтверджує, що багато 
респондентів вважають своїх наступників не готовими до керівництва бізнесом, так як молоде покоління не має 
необхідних навичок, достатнього досвіду та інтересу. 

3) Невизначеність у виборі наступника 
Усвідомити реальні мотиви, які заважають введенню наступника в бізнес і передачі йому частини 

повноважень – це перший і найважливіший крок для власника. Проте існує ще ряд пасток, котрі неминуче 
підстерігають будь яку компанію на етапі зміни влади: 

- Занадто багато спадкоємців. Якщо у Вас двоє дітей, і у кожного з них ще по дві, то в наступному 
поколінні тільки прямих претендентів на бізнес буде четверо, а ще є інші родичі. Бізнес не в стані рости з такою 
швидкістю, щоб забезпечити всім членам сім’ї долю і високі чини. Внаслідок розмивання частин власності, 
конфлікти за спадок, інтриги. Завдання засновника – якомога конкретніше виявити, хто успадкує директорське 
крісло і контрольний пакет акцій. Варто відмовитись від ідеї поділу компанії, щоб не було образливо. 

- Пусті обіцянки. Часто засновник не допускає спадкоємця до реальної участі в бізнесі, але заявляє, що 
місце в компанії для нього завжди знайдеться. Можливо поважаючи право дітей робити власний вибір, не 
змушують їх йти в сімейний бізнес, але дається обіцянка «прихистити» у компанії у разі чогось. Сімейний 
бізнес розглядається як запасний варіант. Отримавши поразку в своїх починаннях, повертаються у батьківську 
компанію, не маючи досвіду займають керівні посади і збільшують ймовірність того, що бізнес рухне.  
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Передача права на управління сімейним бізнесом повинна бути детально спланована і проводитись 
поступово. Це дасть час власнику усвідомити, що компанія без нього не загине, а у спадкоємця буде 
можливість заслужити повагу та довіру власника. 

 
1. Harry Levinson Conflicts That Plague Family Businesses. Harvard business review, 1971 – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://hbr.org/1971/03/conflicts-that-plague-family-businesses.   
2. Baker Tilly International – [Електронний ресурс].– Режим доступу : 

http://bakertillyinternational.com/web/home.aspx 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА СУЧАСНІСТЬ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
Україна тривалий час була однією з провідних країн Європи з виробництва тваринницької продукції. 

При цьому скотарство в усіх природно-кліматичних зонах України завжди вважалося провідною галуззю і 
характеризувалося істотними територіальними відмінностями за виробничою спеціалізацією, яка істотно 
залежала від природно-економічних умов кожної зони.  

Аналіз виробництва молока і м’яса в господарствах різних форм власності в Україні свідчить, що рівень 
розвитку аграрного сектору країни  значно відстає від його потреб для харчування населення, що пов’язано з 
організаційною формою господарювання та матеріально-технічним забезпеченням тваринницької галузі.  

Істотне зменшення поголів’я ВРХ в Україні, на наш погляд, пов’язане з ліквідацією, а у більшості 
випадків - і повним руйнуванням тваринницьких ферм і комплексів, через що чисельність поголів’я ВРХ 
досягла середньорічного рівня 60-х років ХХ століття. Якщо у цілому в Україні 1990 року чисельність ВРХ 
досягала 24,6 млн. голів, то у 2017 вона не перевищувала 3,7 млн. голів, тобто стадо скоротилося на 20,8 млн. 
голів, або на 84,5%, у тому числі корів, відповідно, - 8,4 та 2,1 млн. голів, або на 73,8% (таблиця) [1]. 

 
Динаміка поголів’я ВРХ  (великої рогатої худоби) в господарствах усіх категорій, млн голів 

Роки ВРХ Корови 
1996 17,5 7,5 
2001 9,4 4,9 
2006 6,5 3,6 
2011 4,5 2,6 
2012 4,4 2,5 
2013 4,6 2,6 
2014 4,4 2,5 
2015 3,9 2,3 
2016 3,8 2,2 
2017 3,7 2,1 

 
З огляду на аналіз структури посівної площі й динаміки виробництва сільськогосподарських культур, 

яка склалася протягом останніх років в Україні, можна зазначити, що основним напрямом господарської 
діяльності сільгосппідприємств і фермерських господарств стало вирощування лише зернових і технічних 
культур, які користуються попитом на світовому ринку. Тваринництво продовжує залишатися головним 
джерелом доходів лише у 9,5% сільгосппідприємств і у 7,3% фермерських господарств. 

В Україні на одну особу виробництво м’яса протягом останніх років не перевищувало 35,7 кг, або 
47,0% до медичних норм харчування, і 42,5% до виробництва у 1990 році, відповідно, молока - 81,6% і 60,5% 
та яєць - 88,9% і 76,4%. Катастрофічне скорочення поголів’я великої рогатої худоби протягом останніх 
двадцяти п’яти років у господарствах усіх категорій в Україні призвело до істотного зниження виробництва 
молока і м’яса, а, відповідно, й зростання дефіциту споживання тваринницької продукції. Унаслідок спаду 
поголів’я ВРХ, у тому числі й корів, господарська діяльність, яка склалася в даний час в агропромисловому 
комплексі з виробництва продукції молока та яловичини, зважаючи на національну безпеку України, є 
надзвичайно критичною. 

Незважаючи на великий потенціал України в розвитку тваринництва, а саме наявність сприятливих 
природно-кліматичних, земельних, трудових ресурсів тощо, дана галузь сільського господарства перебуває в 
досить тяжкому стані. В умовах світової кризи вітчизняне скотарство потребує ще більш ефективного 
державного захисту. Тому, на нашу думку, проаналізувавши ситуацію розвитку галузі ВРХ, можна зробити 
висновок про негативні тенденції в розвитку скотарства: скорочення поголів’я тварин, вагоме зниження 
продуктивності худоби, погіршення її якісного складу. Звичайно, дані обставини спричинили погіршення 
якості продукції ВРХ та зменшення об’ємів виробництва, а звідси і споживання цінних продуктів харчування. 
Тваринники при нерентабельному виді бізнесу розраховують на значну підтримку з боку держави. Але, як 
свідчить досвід досліджень, величина фінансової підтримки з боку держави не є гарантом успішності в 
виробництві продукції ВРХ. Тому залишається широке поле для досліджень механізмів державної підтримки 
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розвитку тваринництва з метою відновлення потенціалу галузі та забезпечення населення продуктами 
харчування, а країну - стабільними міжнародними позиціями. 

 
1. Велика рогата худоба [Електронний ресурс] – Режим доступу -http://www.agroperspectiva.com/ru/free 

_article/333 
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ЗАСТОСУВАННЯ  МЕТОДІВ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ  

ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ПОКАЗНИКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

За методологією, запропонованою ООН, визначається інтегральна оцінка рівня розвитку кожної країни і на основі її 
значень проводиться ранжування рівня розвитку кожної з них. За результатами цих розрахунків Україна на 2017 рік 
знаходиться на 39 місці серед 156 країн світу, для яких визначалась рейтингова оцінка. Кожна країна має свої 
пріоритети розвитку.  З усіх 87 показникві, на основі яких визначалась рейтингова оцінка, найбільш пріоритетними 
нами визначено 19 показників. Для порівняння розвитку України по відношенню до інших країн, було застосовано 
метод факторного аналізу та пакет програм STATISTICA. Принципова можливість істотного зменшення числа ознак, 
що характеризують об'єкти дослідження, без істотних втрат інформації про об'єкти обумовлена малою варіативністю 
окремих ознак або їх лінійних комбінацій. Попередньо у рамках визначених показників проведено оцінку їх головних  
статистик. Значеня цих статистик  для 7 показників  наведено на рисунку 1. 

 

 
Рис. 1. Статистичні показники окремих показників 

 
За результатами факторного аналізу отримано Власні значення факторів. Їх графічна інтерпритація у виді “Scree 

plot»  представлена на рис. 2. Внесок першихсеми  головних чинників в сумарну дисперсію вихідних ознак становить 
95,99%. Оцінювання дисперсії  змінних через  головні компоненти проведене  за формулою (1), представлено на рис. 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Графік власних значень головних компонент 
 
вибрати сторінку «Explained variance». Вид екранної форми представлений на рисунку 3.  
                       

                                ( 1) 
 
Розрахована матриця індивідуальних значень головних компонент  для кожної з 27 досліджуваних країн. 

Графічна інтерпретація для окремих країн по окремих головних компонентах представлена  на рис. 4.  
 

 
 Рис. 3. Вклади перших шести компонент в дисперсію  вхідних змінних 
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Рис. 4. Індивідуальні значення Головних компонент для окремих країн 

 
Отже, за результатами аналізу можна зробити висновок, що за окремими головними компонентами 

Україна приблизно рівна в розвитку зі своїми сусідами, однак по  окремих  з них наша держава ще далека від 
рівня  розвитку економічно розвинутих країн Західної та Північної Європи. 

 
1. Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll,C., Lafortune, G., Fuller, G. (2018): SDG Index and Dashboards Report 

2018. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN). 
2. Економіко-статистичне моделювання : навч. посібник / В.П. Кічор, Р.В. Фещур, А.І. Якимів, С.Б. Ко-

питко – Львів, 2017. – 49, 56с. 
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КОНТРОЛЮВАННЯ ВИТРАТ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВОЮ ПОЛІТИКОЮ 

МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
У сучасному світі ефективне управління податками займає важливе місце в економіці, оскільки податки 

складають значну частину бюджету країни і від повноти їх надходжень залежить можливість забезпечення 
державою проживання населення на належному рівні. Роль держави у даному процесі полягає у контролюванні 
доходів та витрат суб’єктів господарювання з метою попередження розвитку тіньової економіки країни. З 
іншого боку грамотне управління податками малих підприємств, що базується на безперервному моніторингу 
доходів і витрат сприяє прийняттю ефективних управлінських рішень оскільки вибір системи оподаткування 
має значний вплив на величину прибутку підприємства. Враховуючи те, що підприємства створюються їхніми 
власниками задля отримання прибутку, то для них є дуже важливим правильно обрати систему оподаткування, 
щоб отримати найвищий з можливих прибутків. 

Необхідність оподаткування як невід’ємного атрибута податкової системи ринкового типу неодноразово 
обґрунтовували вчені-фінансисти: В. Андрущенко, О. Василик, К. Павлюк, В. Опарін, О. Кириленко, С. Юрій. В. Федосов,  
В. Суторміна [1, 3]. Проте на наш погляд система оподаткування не повинна перешкоджати у бажанні власників 
підприємства отримувати максимально можливі прибутки, але виконувати свої функції без загрози для діяльності суб’єктів 
господарювання, особливо малих підприємств.  

Управління податками малих підприємств потребує особливої уваги на сьогодні,  оскільки у ході 
дослідження нами виявлено, що  найбільші труднощі розвитку підприємств пов’язані із оподаткуванням.  

 
Таблиця 1 

Дослідження рейтингу проблем малого бізнесу 

Кількість підприємств, % Найбільші труднощі 
72 Оподаткування 
12 Низький попит 
6 Правове поле 
8 Недостатнє фінансування 
2 Інфляція 

 
Вирішення проблеми податкового менеджменту у своїх працях описували зарубіжні та вітчизняні 

науковці: Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.Л. та інші. Вчені включають у процес управління 
податками податкове регулювання, податкове мотивування, податковий облік та податковий контроль [3]. 

Ми погоджуємося із науковцями, проте вважаємо, що важливим у процесі управління податками малих 
підприємств є також дослідження певних закономірностей, які виникають при управлінні податками. З метою 
виявлення певних взаємозалежностей між чинниками, які мають вплив на вибір системи оподаткування, нами 
проведені дослідження законодавства, що регулює питання оподаткування малих підприємств та практичної їх 
діяльності. 

В ході дослідження виявлено ряд безпосередніх та опосередкованих чинників впливу на вибір системи оподаткування 
малих підприємств. Згідно із законом України «Про спрощену систему оподаткування» від 1.07.2005 року на вибір системи 
оподаткування малих підприємств мають вплив наступні чинники: обсяг доходу, кількість найманих працівників, вид діяльності 
[2]. Загалом їх можна охарактеризувати як безпосередні або чинники безпосереднього впливу, оскільки при виборі тої чи іншої 
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системи оподаткування необхідно чітко дотримуватися їх величини. Окрім цього, у ході нашого дослідження виявлено і інші 
чинники, які мають опосередкований вплив на систему оподаткування. Зокрема до них можна віднести величину доходів у 
співвідношенні з величиною витрат.  

Для виявлення проблем практики податкового управління малих підприємств нами було досліджено малі 
підприємства сфери харчування. За результатами дослідження і спостереження, проведеного методом опитування 
нами було виявлено, що близько 91% досліджених об’єктів перебувають на спрощеній системі оподаткування, з них 
близько 68% збиткові або наближені до нульового прибутку. Це підтверджує наявність високої частки витрат 
підприємства  та вказує на неправильний вибір системи оподаткування. Для підтвердження  вищенаведеного нами 
здійснено аналіз діяльності вказаних підприємств та за результатами проведеного аналізу виявлено закономірність, 
яка полягає в тому, що коли витрати перевищують 83,4%, то даному підприємству доцільніше було б 
використовувати загальну систему оподаткування, яка полягає у відрахуванні 18% від прибутку. Дана умова має 
виконуватись тільки тоді, коли витрати перевищують 83,4%, бо якщо умова не виконується навіть на соту частину, 
то підприємству все ще доцільно використовувати спрощену систему оподаткування. 

 
1. Юрій С.І., Федосов В.М.//Фінанси  - [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://westudents.com.ua/glavy/100854-51-sutnst-neobhdnst-ta-vidi-podatkv.html.  
2. Податковий кодекс України від 1.07.2005 № 292-XIV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-xiv--spetsialni-podat/edynyi-podatok/  
3. Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.Л. Держава – податки – бізнес: із світового досвіду 

фіскального регулювання ринкової економіки: Монографія. – К.: Либідь, 1992. – 328 с 
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ПРОБЛЕМА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ 

 
Однією з ключових проблема сьогодення для економіки країни є проблема пов’язана з 

працевлаштуванням. До випускників університетів з кожним роком зростають вимоги зі сторони роботодавців, 
через відсутність достатнього практичного досвіду, правових та професійних знань, а  також часто і моральної 
непідготовленості до конкуренції на ринку праці, реалізувати своє право на працю молодим громадянам на 
сьогодні стає все складніше. Дана ситуація встановилась внаслідок недосконалості трудового законодавства, а 
також здійсненням державою неефективної політики зайнятості населення.  

В сучасних умовах розвитку суспільства, проблема із працевлаштуванням молоді залишається, адже 
присутнє зіткнення інтересів зацікавлених сторін в особі робітників, роботодавців та держави. Молоде 
покоління і надалі займає позицію найбільш вразливої та соціально незахищеної категорії населення. У свою 
чергу сучасне становище пов’язане із працевлаштуванням є однією з гострих соціально – економічних проблем. 
Відповідно до даних наданих Державною службою зайнятості, приблизно половина безробітних, молоді люди 
віком до 35 років, а рівень безробіття серед молоді є значно вищий, ніж серед інших вікових категорій 
[1]. Одним з факторів впливу на ситуацію, що склалась є те, що ринок праці є переповнений кадрами, але в той 
же час через нестабільність, системну кризу відбувається закриття підприємств, скорочуються робочі місця. 
Основними проблемами працевлаштування в Україні вважаються: 

• Недостатній освітній рівень;  
• Не проводиться навчання пов’язане зі способами пошуку роботи, складання резюме та 
самопрезентації;  

• Немає державних гарантій щодо забезпечення спеціалістів робочими місцями; 
• Невиконання вимог законодавства щодо укладання письмового трудового договору з неповнолітньою 
особою; 

• Не врахування тенденцій міграції молодих спеціалістів; 
• Не достатнє сприяння держави створенню «молодіжних центрів праці» та забезпечення їх ресурсами з 
метою їх продуктивного функціонування; 

• Низькою адаптованістю та вразливістю щодо  економічного й соціального середовища;  
В Україні з питань працевлаштування затверджено низку нормативних актів, таких як: Положення про 

сприяння в працевлаштуванні випускників вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів 
України, затверджене наказом Міністерства освіти України № 79 від 23 березня 1994 р. [2], Указ Президента 
України № 77/96 від 23 січня 1996 р. «Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та 
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»[3]. 

Молодь зовсім незахищена зі сторони держави, немає жодних заходів, спрямованих на те, щоб скерувати 
молодого спеціаліста на стажування, або ж тренінги, які допоможуть в пошуку роботи, створити Молодіжну 
біржу праці, включати до навчальних програм обов’язково стажування студентів, організовувати зустрічі з 
роботодавцями та колишніми безробітними які успішно знайшли роботу чи заснували власний бізнес, 
проводити координацію міжнародної діяльності в частині обміну студентами з метою стажування, виконання 
волонтерських робіт тощо. 
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Таким чином, система заходів щодо зниження рівня безробіття молоді не обмежується наведеними, існує 
багато можливостей для творчого пошуку шляхів виходу із складної ситуації, що склалася зараз на ринку праці, 
але тільки комплексний підхід до розв’язання проблеми дозволить досягти певних позитивних зрушень у сфері 
працевлаштування молоді в Україні. 

 
1. Офіційний сайт Державної служби зайнятості України: // http://www.dcz.gov.ua/.  
2. Про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-

виховних закладів України: Положення,затверджене наказом Міністерства освіти України від 23 березня 1994 
р. № 79 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.   

3. Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників 
вищих навчальних закладів: Указ Президента України від 23 січня 1996 р. № 77/96 в редакції Указу від 16 
травня 1996 р. № 342/96 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.  
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УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ:  

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ТА АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ 
 
Експерти Bertelsmann Stiftung і UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ще в 2016 році 

опублікували спільну незалежну доповідь за оцінкою глобального прогресу в області стійкого розвитку на 
національному рівні. Доповідь містить рейтинг 156 країн світу по новому спеціально виробленому індексу — 
SGD Index, заснованому на різних індексах по кожній конкретній меті. Проте варто сказати, що дана статистика 
є неповною, оскільки в ООН 193 країни. Це пов’язано із важкістю отримування даних та статистичних 
результатів. Розбираємося, навіщо потрібний індекс і як він обчислюється. Дані цілі розраховані до 2030 року. 

SDG Index – це індекс цілей сталого розвитку. Цього року він складається з 17 цілей, які, в свою чергу, 
складаються з 111індикаторів для табличних обчислень, та 88 Глобальних індикаторів . Градація цілей і 
підпунктів становить від 0 до 100. Тому, очевидно, що максимальною оцінкою є 100. Різниця між сумарними 
балами країни та відміткою 100 є тим відсотковим значенням, яке країна має надолужити для досягнення 
індексу сталого розвитку.  

Офіційні цілі сталого розвитку та їх градацію оприлюднила Статистична комісія ООН. Вони 
користувались такими критеріями: 

1) Глобальна релевантність та охоплення великого обсягу країн; 
2) Статистична адекватність; 
3) Своєчасність; 
4) Якість даних; 
5) Охват. 
Ресурсами для даних була низка формальних та неформальних організацій та опитувань . Для обрахунку 

обирались ті країни, які досягали як мінімум 80% всіх даних. 
Метод обрахунку складається із трьох кроків: 
1) Визначення екстремум розподілу кожного індикатора; 
2) Повторне вимірювання індикаторів, для гарантування спів ставності даних; 
3) Стандартизування індикаторів( від 0 до 100 ) та їх введення в таблицю ІСР. 
Важливим є метод обрахунку верхньої межі кожної цілі, який складається з п’яти пунктів: 
1) Використання абсолютних кількісних порогів в SDG та цілях; 
2) За недоступності цілі SDG використовують метод «Нікого не залишаємо позаду»; 
3) Якщо цілі не можуть бути досягнутими до 2030 року, то використовують період, при якому шкала 

цілі заповниться на 100%; 
4) Якщо декілька країн вже досягли цілі SDG то для встановлення верхньої межі використовують 

середнє арифметичне п’яти найкращих показників; 
5) Для інших цілей використовують середнє число найкращих показників п’яти країн. 
Аналізуючи позицію України та її показники варто вказати на непогану статистику та стабільні 

показники. Проте є низка цілей над якими варто попрацювати. Більше того, значна частина цілей залежить 
безпосередньо від самого населення України. Тому ми вважаємо, що дана система з її методологічними 
характеристиками та показниками повно та доступно ілюструє реальне становище показаних цілей в Україні. 
Надзвичайно важливим є те, щоб дані статистичні дані показали українцям шлях до вирішення тих проблем, які 
комісія ООН спільно з Кабінетом міністрів України визначила найбільш проблематичними.  

 
1. Показники для моніторингу стану досягнення Цілей сталого розвитку: методологія збору та 

розрахунку даних (аналітичний звіт ) – 2017р. 
2. SDG INDEX AND DASHBOARDS REPORT 2018. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

 
Франчайзинг за сутністю є орендою торгової марки і відпрацьованої технології ведення бізнесу. Для 

малого та середнього бізнесу франчайзинг є найоптимальнішим способом вкладення капіталу у співвідношенні 
ефекту та ризику. Станом на вересень 2018 [1] понад 70% усіх ресторанів України франчайзингові, а у 
роздрібній торгівлі та на ринку послуг ці показники ще вищі - майже 84% та 73% об'єктів відповідно. 
Франчайзинг в Україні - надійний спосіб зниження операційних ризиків та виживання компаній у 
довгостроковій перспективі. Так, за статистикою, зі всіх українських підприємств 77 % приватних підприємців 
йдуть з ринку після 7 років роботи, а після 10 років роботи на ринку на плаву залишаються лише 18 %.  

У підприємств, які працюють за договорами франчайзингу ці показники суттєво вищі – тільки 8 % 
підприємців йдуть з ринку за п'ять років, і 90 % зберігають свої позиції на ринку після 10 років роботи на ринку 
[2]. В середньому компанії, які продають франшизи, мають 25% своїх власних об'єктів, всі інші об'єкти 
розвиваються за рахунок франшизи. Наприклад, в 2017 було відкрито 1123, а закрито 725 франчайзингових 
точок. За оцінкою експертів причинами закриття є локація, політична ситуація, неперевірені часом бізнес 
моделі. Очевидно, крім переваг, франчайзинг має свої недоліки (табл. 1).  

У 2018р. українському ринку працює 461 компанія, що продає франшизи. 63% з них – українські, 37% – 
зарубіжні. Розподіл у сферах такий: споживчі послуги – 54%, роздрібна торгівля – 11%, ресторанний бізнес –  
35%. В світі Франчайзинг у світі найбільш поширений в таких сферах економіки: фаст-фуд - близько 20 %, 
роздрібна торгівля – 15 %, сфера послуг - близько 12 %, автомобільні перевезення та обслуговування – 8 % та 
будівництво – 7 %. Франшизу не пропадуть будь-кому. Вимоги до франчайзі: досвід в бізнесі, наявність локації, 
власні інвестиції, здатність працювати в системі. 

У таблиці 2 згруповано [4,5,6] приклади успішних франшиз-мереж швидкого харчування та кав’ярень, 
які діють у Львові. 

Таблиця 1 
Переваги та недоліки використання підприємствами франшизи [1] 

Переваги франшизи Недоліки франшизи 
Популярність торгового бренду Вартість франшизи, роялті 
Швидкий старт власного бізнесу та придбання досвіду Обмеження у веденні справи 
Консультація і підтримка в розвитку бізнесу Заборона творчого розвитку  
Надання необхідного обладнання та матеріалів Термін дії франшизи 
Маркетингова і рекламна підтримка Відступні при ліквідації 

 
Обсяг українського ринку фаст-фуду в 2017 році оцінили приблизно у $490 млн. Найбільша кількість 

таких закладів — у Києві, далі йдуть Харків, Дніпро та Львів. Основні учасники ринку фаст-фуду в Україні: 
Fast Food Systems (засновано в 1998 році, бренди «Піцца Челентано», «Картопляна Хата» та «ЯПИ»); 
McDonald’s (перший заклад в Україні — 1997 років, нині 87 закладів); «Пузата Хата» (засновано 2003 року, 
нині 33 заклади); FreshLine (засновано 2009 року, 35 закладів); Salateira (засновано 2011 року, 15 закладів) [2,3]. 

 
Таблиця 2 

Приклади успішних проектів франшиз кав’ярень, що діють у м. Львів  

Назва Rocket Espresso Франс.уа Білий налив Black honey Lviv Croissants 
Інвестиції, USD 15000 - 20000 Від 22000 20000- 60000 20000-60000 25000 

Вступний внесок, USD Від 3000 6000 15000 2000-5000 9000 

Роялті, % 3 - 3 3 3 
Окупність, місяців 12 18 10-24 10-20 10-24 
Площа локації, м2 Від 10 30-60 40-100 6-50 25-100 

 
Отже, на ринку України ще дуже багато можливостей і незайнятих сфер. Сьогодні значну частку ринку в 

кількості франчайзингових об'єктів займають міжнародні компанії, маючи доступ до дешевих ресурсів, проте 
українські компанії з кожним роком збільшують свій вплив на ринку. 

 
1. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://womanday.in.ua/franshyza-plyusy-i-minusy.html   
2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://franchisegroup.com.ua/news/ franchayzingu-v-ukraini-20-

rokiv-pro-vagu-tsi-i-biznes-modeli/  
3. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  https://ffc.expert/uk/blog/ franchajzingovyj -rynok-ukrainy-segodnya/   
4. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  https://franchisegroup.com.ua/catalog-franchise /catering 

/black-honey/  
5. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://franch.biz/franchises/4265/  
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТ У СВІТІ 

 
В умовах сьогодення грошові системи сучасних держав є централізованими та регулюються владою. З 

метою позбутись залежності від центральної грошової системи та приватних банків, у деяких ентузіастів ще в 
90-х роках минулого століття з’явилась ідея створення грошей, які існуватимуть незалежно від держави, 
транзакції будуть здійснюватися моментально та будуть анонімними, а комісія буде відсутньою. На той час 
спроби створення таких грошей не зазнали удачі. І тільки в 2008 році, особою або групою осіб під псевдонімом 
Сатоші Накамото було створено «Bitcoin» і саме тоді виникло поняття «криптовалюта». Розробниками 
передбачалось, що криптовалюта здатна вирішити проблеми сучасних грошових систем [1]. 

Таким чином, доцільно проаналізувати відповідність сучасного стану криптовалют очікуванням їх 
розробників, визначити сфери застосування криптовалют та спрогнозувати тенденції їх розвитку. 

На сьогодні не існує єдиного правильного визначення криптовалюти. Правовий статус криптовалют і 
відносин, що виникають в результаті їх використання, в різних країнах трактується по різному. Зазвичай 
криптовалюта розглядається як товар або інвестиційний актив. При цьому в деяких країнах криптовалюту 
визнають розрахунковою грошовою одиницею [2]. 

Криптовалюта є децентралізованою системою, тому у неї відсутній емісійний центр і кожен 
криптогаманець є банком. Кожен бажаючий може бути емітентом такої валюти  [3]. 

В сучасних умовах криптовалюти активно використовуються для оплати товарів і послуг, операцій на 
біржах та довгострокового інвестування і сфера застосування криптовалюти постійно зростає.  

За операції при переказі криптовалюти на біржу або іншій стороні стягується комісія системи, яка є 
фіксованою для кожної криптовалюти. 

Основними недоліками використання криптовалюти на сучасному етапі їх розвитку є: цінова нестабільність; 
низька швидкість транзакцій; можливість викрадення криптовалюти хакерами; немає гарантій збереження 
електронних криптогаманців, втрата пароля призведе до безповоротної втрати усіх коштів; анонімність криптовалют 
полегшує фінансування тероризму, незаконний обіг зброї і наркотиків, сприяє зростанню корупції; для емісії 
криптовалюти використовується багато електроенергії, значна частина якої є неекологічною [4]. Окрім цього, станом 
на сьогодні більша частина криптовалюти зосереджена у руках невеликої частини населення. 

Таким чином, можна стверджувати, що сучасний стан криптовалют на даному етапі їх розвитку не відповідає 
очікуванням їх розробників.  

У перспективі будуть покращені основні технічні характеристики криптовалют, що дасть змогу зменшити час 
проведення транзакцій, величину комісій та споживання електроенергії. Проте уникнути можливості використання 
криптовалют в незаконних цілях важче. Для цього необхідно здійснювати контроль та регулювання обігу 
криптовалют, що на практиці є досить складним заняттям. 

На сьогодні перспективи розвитку криптовалют є досить туманними та можливі такі сценарії їх розвитку: 
− існування криптовалют разом із звичайними грошима. У цьому випадку криптовалюти не зможуть 
виконувати усі функції грошей, оскільки будуть залежні від звичайних грошових одиниць: доларів, 
євро тощо.  

− витіснення криптовалютами фіатних (звичайних) грошей. На практиці це можливо, проте 
регулювання криптовалют як і звичайних грошей, потребує створення централізованої грошової 
системи, оскільки тільки в цьому випадку можна буде уникнути високої волантильності, що 
притаманна криптовалютам та використання їх в незаконних цілях. А таке регулювання нівелює усі 
основні переваги криптовалют, зокрема: анонімність та децентралізацію.  

 
1. Галушка Є.О. Сутність криптовалют та перспективи їх розвитку / Є.О. Галушка // Молодий вчений, 

2017. – № 4 (44) – С. 634-637.  
2. Статус криптовалют в світі та Україні[Електронний ресурс] / “Радіо Свобода”. – 2018 – Режим 

доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/28977075.html.  
3. Bitcoin та Blockchain [Електронний ресурс] / “Hromadske.ua”. – 2018 – Режим доступу: 

https://hromadske.ua/posts/shcho-take-bitcoin.  
4. Переваги та недоліки криптовалюти [Електронний ресурс] / 2018 – Режим доступу: 

http://kriptovalyuta.com/ua/novini/bitcoin/perevagi-ta-nedoliki. 
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ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНИХ РОБІТ 

 
Формування вартості художньо-графічних робіт пов'язане із виконанням і проведенням певних робіт. 
Сама вартість робіт по художньому конструюванню може оцінюватися поаркушно, один аркуш формату 

А1 (594x841) - 25 доларів; варіантність - 50% від вартості основного робочого аркуша; брак не оплачується.  
Зокрема, браком не є продукція (певна проектна пропозиція), якщо замовник прийняв 50% поданих ідей 

дизайнера. 
Самі розцінки на художньо-графічні роботи обчислюються на підставі певного нормативу, але носять 

рекомендаційний характер  [1]. 
В таблиці подано основні розцінки на виконання художньо-графічних робіт. 
Ціни подаються у доларах з врахуванням оптимальних витрат (у людино-днях при 8-и годинному робочому 

дні), необхідних на певний вид робіт, що виконуються зокрема для приватних осіб. По пунктах 1-2 при виконання 
планів креслень, розгорток, схем в кольорі розцінки встановлюють до 75% від основної ціни. По пункту 1-2 за 
одиницю виміру береться один аркуш формату А1 ( розмірами та площею - 60,8x85,9 = 5222,7 см2). 

При скороченні термінів робіт до допустимої (можливої) межі доцільно вводити коефіцієнт терміновості 
до 100%.  

Вже наголошувалося про те, що є потреба в комплексній оцінці вартості проектних та дизайнерських 
робіт. Були наведені приклади підрахунку обсягів робіт і визначення кошторисної вартості проектно-
пошуконих робіт проектних та дизайнерських робіт в сучасних економічних умовах на  умовному прикладі. 

А також пропонувалося розглядати як вартість самого об’єкту, так і вартість проектної експозиції 
проекту) [2]. 

Можна стверджувати, що комплексна оцінка вартості проектних та дизайнерських робіт включає ряд 
певних етапів. А визначення вартості робіт проектного етапу можна проводити і на основі даних таблиці або 
згідно  загальної постановки складу і вартості  самого дизайн-проекту. 

Проводяться дослідження і виявлення обставин, що складаються на ринку, а також встановлюються та 
визначаються чинники, що формують сприятливий або несприятливий вплив на  визначення вартості 
проектних та дизайнерських робіт.  

 
Вартість  виконання художньо-графічних робіт 

№ 
з/п Види робіт Час 

в л/д 
Одиниця 
виміру 

Ставка 
у доларах 

 Плани, розгортки, креслення, схеми:    
1 а) середньої складності 4 лист 10-20 
 б) підвищеної складності 5 лист 20-40 
 в) особливо складні 8-10 лист 40-100 
2 Перспективні креслення і схеми 5 лист 20-40 
3 Розробка художньої реклами  шт. 25-100 
4 Розробка емблеми, герба, товарного знаку,  

фірмового напису, піктограми: 
   

 а) міжнародного і державного значення  шт. 50-200 
 б) інші  шт. 10-100 
5 Розробка малюнку упаковки  шт. 15-100 
б Плакати шрифтові і з використанням готових фотографій і інших 

матеріалів 
 шт. 15-125 

7 Демонстраційні таблиці  таблиця 20-150 
8 Виготовлення макету /конструкції/  макет 12-40 

 
Аналіз сучасної тематики виконуваних дизайнерських проектів засвідчує, що вони торкаються у 

більшості випадках питань розробки певного фірмового стилю, оформлення інтер’єрів і розробки устаткування, 
пристосування об’єктів, дизайну елементів певного ландшафтного середовища і певної друкованої продукції. 

Планується удосконалити методику визначення кошторисної вартості як спорудження будівель і 
об’єктів, врахувати ступінь конкуренції на ринку (при наявності достатньої інформації), так і варіантності 
художньо-графічних робіт. 

 
1. Оплата праці позаштатних художників і фотографів. Гос.ком. СССР у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, Москва, 1989 р. 
2. Крет І.З., Ємельянов О.Ю., Крет Я.І. Основи визначення кошторисної вартості проектних та 

дизайнерських робіт в сучасних економічних умовах. Математико-економіко-соціологічний вісник. №9. Гріш і 
математика. Львів - Луцьк: В-во Тараса Сороки, 2010. – с. 5-10. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАРКЕТИНГУ ТА БІЗНЕСУ 

 
Соціальні мережі захоплюють все більшу і більшу кількість користувачів інтернету. Ці платформи 

відкривають необмежені можливості спілкування з потенційними клієнтами. Тому, підприємства, починаючи з 
малого бізнесу і закінчуючи великими корпораціями, налаштовують SMM маркетинг у соціальних мережах. 
Соціальний маркетинг SMM базується на спілкуванні з аудиторією, і дозволяє більш точно проаналізувати 
настрій клієнтів на ринку, своїх конкурентів і швидко відреагувати на непередбачувані ситуації [1]. 

За даними експертів [1] з соціальними мережами працює 97 % маркетологів, але 85 % з них не знають, 
які інструменти краще використовувати. Це говорить про те, що потенціал маркетингу в соціальних мережах 
великий, але спеціалісти не розуміють, як працювати з аудиторією. 

SMM виконує дві основні задачі маркетингу [2]: привертає увагу клієнтів – використання реклами, щоб 
привернути нових цільових споживачів на сайт чи сторінку  в соціальних мережах та утримує їх – робота з 
контентом на сторінці, щоб утримати клієнтів. 

Отож, необхідно дотримуватися основних правил маркетингу в соціальних мережах, аби досягти успіху 
в своїй справі. Експерти вивели наступні закони маркетингу соціальних медіа, які допоможуть будувати зв'язок 
зі своїми клієнтами і збільшити продажі. 

Зворотній зв'язок. Всі думки важливі, і негативні, в першу чергу. Важливо використати  їх для 
покращення продукту, сервісу чи меседжа, підвищити  лояльність клієнтів. 

Вузька спеціалізація. Можна бути універсальним співробітником, але не можна бути універсальним 
спеціалістом. Необхідно зібрати інформацію різних спеціалістів, з різних відділів компанії, та зрозуміти, яку 
інформацію можна розкривати публічно, щоб не нанести шкоди бренду. А також оцінити, що з цієї інформації 
буде цікаво аудиторії. Важливо  також опрацювати і подати дані так, щоб результат був корисний і легко 
читався. 

Терпіння. У світі соціальних мереж все працює точно так само, як і в реальному світі. Зв'язок з 
підписниками – це ті самі відносини з людьми. Прихильність і довіра – питання не одного дня посту чи однієї 
відповіді. Успіх в інтернеті, як і в житті, потребує сил, часу  і прагнення. Важливо експериментувати, тестувати 
та оптимізувати рекламні кампанії і пости. 

Вплив. Необхідно вибрати своїх трендсеттерів – людей, чия думка впливає на думку вашої аудиторії. 
Важливо витратити час, щоб відкрити для себе лідерів думки у вашому бізнес-секторі і працювати над тим, щоб 
побудувати з ним довірливі стосунки. 

Цінність. Корисні речі важливі. Люди цінують практичну інформацію, яка допомагає їм у справах і 
мотивує до важливих дій. 

Визнання. Рівень 1. Важлива частина побудови стосунків – просте ввічливе визнання своєї аудиторії. 
Необхідно показати, що ваші клієнти важливі для вас. Для цього достатньо звернути на них увагу: відповісти на 
питання і відгуки, розглянути проблеми та пропозиції. 

Рівень 2. Люди хочуть бути залучені до того, що створює їм позитивний імідж. Якщо стосунки з 
клієнтами вже на рівні довіри, варто починати залучати їх до створення контенту, який буде їх рекламувати. 

Доступність. Де визнання, там і доступність. Важливо навчитися відповідати користувачам тоді, коли 
вони звертаються. Це проста повага. Люди звикли, що бренди живуть у зручному для себе ритмі, незважаючи 
на час і потреби клієнтів. Важливо довести своїм споживачам зворотнє. 

Взаємність.  Важливо уникати помилок конкурентів – спілкування не повинно бути ініціативою клієнта. 
Потрібно бути активною стороною, керувати спілкуванням, привертати та підтримувати увагу, і головне – бути 
людиною у спілкуванні. Також важливо пам'ятати, що успіх відносин – спільна справа, але бренду вони 
потрібні більше, ніж клієнту [3]. 

Загалом SMM – це не просто популярність компанії і нові користувачі. Це зміцнення авторитету бренду, 
збільшення лояльності та залученості клієнтів, робота над репутацією і з негативом, покращення рейтингу в 
пошуковиках – і все це за низьку вартість конверсії. 

 
1.  Маркетинг у соціальних мережах (SMM), [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://team.ua/team-services/website-creation/smm/   
2. Соціальні мережі та їх значення в інтернет – маркетингу, SMM і SMO, [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://pr-cy.ru/lib/seo/Sotsial-nye-seti-i-ikh-znachenie-v-internet-marketinge-SMM-i-SMO   
3. Соціальні мережі – привабливий інструмент для маркетологів, [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://addgroupua.blogspot.com/2012/06/blog-post_07.html. 
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КРАУДФАНДИНГ: ЯК ПЕРЕТВОРИТИ ІДЕЮ В ПРАЦЮЮЧИЙ БІЗНЕС-ПРОЕКТ 

 
На сучасному ринку інвестицій все більшої популярності серед починаючих бізнесменів набирає 

краудфандинг – найвигідніший спосіб знайти кошти для реалізації проекту.  Сам термін «краудфандинг» 
означає залучення коштів «під проект» на спеціальних інтернет-платформах, де кожен охочий має змогу 
проінвестувати проект [1]. За таку участь пропонується різноманітна «винагорода» - сувеніри, знижки на 
майбутню продукцію і т. д. 

В Україні краудфандинг  явище нове. Сайт «Спільнокошт» - перша українська краудфандингова 
платформа, яку запустили в 2012 році. Особливістю платформи є те, що на ній, в основному, виставляються 
проекти соціального напрямку. Більшість ідей спрямовані на  допомогу людству, стану зовнішнього 
навколишнього середовища, або вирішення інших проблем. Крім цього, автор проекту може отримати 
винагороду, навіть якщо мінімальна сума не була зібрана. Після запуску «Спільнокошт», компанія Na-starte 
стала другою в цій області. Тут практично ті ж вимоги, що і на подібних сайтах, але різниця в  тому, що ця 
краудфандингова платформа виставляє більше комерційних проектів, ніж соціальних [2]. 

Виходячи із досвіду минулих років [1], можна стверджувати, що, не зважаючи на те, що краудфандинг в 
Україні лише зароджується, він є діючим інструментом перетворення ідей в працюючі бізнес-проекти. Отже, 
для успішності проекту, необхідно приділити увагу таким основним аспектам. 

Ідея. Для проекту найдоцільніше обрати ту ідею, яка вирішує певну загальносуспільну проблему. 
Необхідно зауважити, що українські інвестори звертають увагу, в першу чергу, на проекти соціального 
спрямування; проекти, спрямовані на дизайн та медіа.   Винахідникам і бізнесменам-початківцям краще 
виставляти проекти  на зарубіжних платформах, таких як наприклад Kickstarter чи Indiegogo. 

Обговорення. Після визначення ідеї, необхідно якнайшвидше  приступити до підготовки презентації, 
оскільки, при актуальності ідеї існує велика ймовірність зацікавленості в її реалізації іншими людьми. На 
підготовчому етапі необхідно обговорити ідею з якомога більшою кількістю людей. Оскільки так можна: 
визначити реакцію людей на  ідею; виявити слабкі місця ідеї; підготуватися до презентації проекту на 
краудфандинговій платформі. 

Бюджет. Потрібно визначити  бюджет проекту – суму, яку маємо на меті зібрати. Зазвичай сума, яку 
можна залучити, залежить від типу проекту. При розрахунку ціни проекту обов'язково необхідно врахувати 
винагороду для інвесторів. 

Презентація проекту. Зв'язавшись з представниками платформи, на якій  розміщуватиметься проект, 
потрібно провести його презентацію. Найголовніше - конкретно  представити навіщо  здійснюється проект і для 
кого, а  також переконати в готовності  довести справу до кінця. 

Опис проекту. Текст, відео і фото, які розміщенні на сторінці - єдиний спосіб познайомити майбутнього 
інвестора з проектом. Якою  продуманою не була б ідея, важливо, щоб на неї звернули увагу та дочитали до 
кінця, зрозумівши суть. Як правило, платформи допомагають в оформленні проекту, в тому, як він буде 
виглядати на сайті. Завданням авторів залишається створення ажіотажу навколо проекту. 

Перші інвестори. На початковому етапі необхідно залучити чим більше друзів і знайомих для підтримки 
вашого проекту на платформі. Якщо на лічильнику нуль, донори навряд звернуть увагу на проект. 

Початок реалізації. Під час збору коштів автори ідеї повинні повністю підготуватися до її реалізації – 
щоб  відразу після отримання потрібної суми, можна було перейти до втілення задуманого. Також після 
закінчення збору коштів, або безпосередньо під час їх надходження, потрібно розіслати відповідні бонуси 
інвесторам [3]. 

Таким чином, краудфандинг є потужним інструментом економіки взаємодії, розвиток якого належить до 
сучасних глобальних трендів та допомагає перетворювати ідею в працюючий бізнес-проект. 

 
1. Як організувати фінансування своєї бізнес-ідеї, чи це реально й перспективно в Україні?  

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/explain/startup_and_business/1371647-yak-
realizuvati-proekt-za-dopomogoyu-kraudfandingu.   

2. Перспективи розвитку краудфандингу в Україні як інструменту залучення коштів для підприємств  
малого та середнього бізнесу   [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.investplan.com.ua/pdf/21_2016/8.pdf.  

3. Школа краудфандингу. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://na-starte.com/static/school 
Краудфандинг в Україні : Проблеми та перспективи в контексті зарубіжного досвіду [Електронний ресурс]; 
Режим доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-1-2017/4.pdf. 
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЯК ЗАСІБ забезпечення СТАЛого РОЗВИТКу ПІДПРИЄМСТВА 

 
Сталий розвиток підприємства часто пов'язують з поняттями «стійкість», «рівновага», «пропорційність». 

Окремі автори стверджують, що сталий розвиток полягає у поступовій зміні всіх показників стійкості 
підприємства, яке здатне протистояти безладу і зберегти при цьому цільність та основні властивості [1, с. 13]. 

Однією з важливих характеристик сталого розвитку підприємства є його фінансова стійкість, тому 
необхідним є формування ефективного фінансового механізму.  

Автори [2, с. 158] визначають механізм фінансового управління підприємством як гнучку, динамічну 
систему, що характеризується набором елементів та їхнім взаємозв’язком, у якій рух одного чи декількох 
провідних елементів викликає функціонування інших. У [3, с.14] зазначено, що «фінансовий механізм є цілісною 
системою управління фінансами підприємства, яка призначена для організації взаємодії об’єктів і суб’єктів 
господарювання у сфері фінансових відносин, формування і використання фінансових ресурсів, забезпечення 
ефективного впливу фінансової діяльності на результати роботи підприємства». Найбільш розповсюдженим у 
фінансово-економічній літературі є виділення таких взаємозалежних елементів фінансового механізму: 
фінансові методи, фінансові важелі, фінансові інструменти, правове, нормативне та інформаційне забезпечення. 

Фінансовий механізм має дві взаємопов’язані сторони: 1) об’єктивна сторона проявляється в тому, що 
його будують відповідно до вимог об’єктивних економічних законів; 2) суб’єктивний характер полягає в тому, 
що його формує вищий менеджмент для вирішення завдань, що стоять на тому чи іншому етапі розвитку 
підприємства. 

Задля забезпечення сталого розвитку підприємства науковці пропонують розглядати фінансовий механізм з 
точки зору адаптивного підходу. Адаптивність фінансового механізму проявляється в тому, що система перебуває у 
постійному русі, його елементи безперервно взаємодіють між собою, а це призводить до зміни рівня їхнього 
розвитку. Внутрішня структура кожного з елементів фінансового механізму постійно змінюється, тому вони ніколи 
не досягають рівноважного стану. Це означає, що лише повне використання всіх елементів на кожному з етапів 
розвитку підприємства забезпечує можливість досягнення стратегічних цілей та отримання синергетичного ефекту 
[1, с. 54 ]. Формування фінансового механізму сталого розвитку підприємства передбачає зміну його 
функціонального призначення, структури, принципів, систем забезпечення. Базовими елементами фінансового 
механізму є: мета, об’єкти, суб’єкти, принципи, функції та методи. Метою фінансового механізму сталого розвитку 
підприємства є досягнення стійкого фінансового забезпечення діяльності та відтворювальних процесів на підставі 
збалансованості інтересів усіх груп учасників фінансово-економічних відносин. Об'єктами механізму є: фінансові 
відносини; джерела фінансування; фінансові ресурси. До суб'єктів відносять: організаційні структури управління; 
держава; постачальники; споживачі продукції; фінансово-кредитні інститути; підприємницькі структури. Основними 
принципами фінансового механізму сталого розвитку підприємства є: цілеорієнтованість; адаптивність; системність; 
гнучкість; динамічність; фінансова самоорганізація; узгодженість інтересів. Для забезпечення сталого розвитку 
підприємства використовують такі методи: ціноутворення; інвестування; кредитування; оподаткування; 
фінансування. Механізм реалізації передбачає: вибір фінансової стратегії сталого розвитку; розроблення 
стратегічного фінансового плану; прогнозування сталого розвитку на основі стратегічної вартості підприємства. 
Системи забезпечення поділяють на: 1) вхідні – нормативно-правове забезпечення, фінансовий облік і звітність, 
нефінансова звітність, управлінський облік і звітність, інтегрований облік і звітність; 2) функціональні: стратегічна 
діагностика, фінансовий аналіз, управлінський аналіз, фінансове планування, фінансовий  контролінг [1, с. 61]. 
Основною характеристикою фінансового механізму сталого розвитку є безповоротність або неповторність, що 
означає неможливість змінити спрямованість процесів саморозвитку суб’єкта господарювання. 

 
1. Костирко Л. А. Фінансовий механізм сталого розвитку підприємств: стратегічні орієнтири, системи 

забезпечення, адаптація: монографія /Л.А. Костирко. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2012. – 474 с.   
2. Лизанець А. Г. Управління економічною стійкістю організації в сучасних умовах / А.Г. Лизанець, 
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НОВІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  

 
Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає від підприємців підвищення ефективності їх діяльності, 

досягнення більш високого рівня конкурентоспроможності. Саме орієнтація на людський фактор дозволяє 
отримати значне зростання продуктивності та ефективності праці, сприяє підвищенню рівня капіталізації 
організації. Тому в сучасних умовах оптимізація системи мотивації персоналу стає одним із ключових факторів, 
що забезпечує розвиток підприємства [1]. 
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В останні роки кадрові управлінці освоюють все нові способи стимулювання. У хід йде не тільки 
класичне економічне мотивування у вигляді грошових бонусів і високих зарплат, але й неекономічні способи 
стимулювання, до яких відносять організаційні та морально-психологічні заходи. Для підвищення 
конкурентоспроможності підприємства та збільшення продуктивності праці його співробітників, керівництву 
необхідно впроваджувати в практичну діяльність стабільне і вчасне матеріальне стимулювання; заохочення 
вдосконалення майстерності, кваліфікації працівників; облік індивідуальних особливостей мотивації співробіт-
ників; надання можливості саморозвитку та підвищення професіоналізму; самостійність і автономність 
службовців (в розумних межах, зрозуміло); повага особистості співробітників, стимулювання співробітників до 
пошуку нових, перспективних ідей щодо вдосконалення діяльності та матеріальне (моральне) заохочення 
креативності на робочому місці [2]. 

 Тому можна зробити висновок про те, що для розробки ефективної системи мотивації продуктивної 
праці на вітчизняних підприємствах України керівництву необхідно оптимально поєднувати матеріальні та 
нематеріальні мотивуючі елементи, проявляючи при цьому креативність та впроваджуючи нетрадиційні методи 
мотивації.    

 
1.Суханова, А.В., Фисина, О.М. та Вітик, К.І., 2016.  Мотивування персоналу підприємства в сучасних 

умовах. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, 2. – С. 249-262.  
2. Вареник, І.В. та Кантур, А.І. Ефективні методи мотивації і стимулювання персоналу, 2016. Хімічна 
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ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ДОСТУПНОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
 
Академічне містечко НУ «Львівська політехніка» було збудоване задовго до того, як з’явились в Україні 

вимоги до фізичної доступності приміщень і території до потреб молоді з інвалідністю. тому нині для 
університету переоблаштування території і приміщень є викликом, який потребує значних фінансових витрат.   

На території академмістечка знаходяться п’ятнадцять корпусів, комбінат харчування також наукова і 
технічна бібліотека, навколо корпусів є сходинки. Провівши дослідження території університету пропонуємо 
підвищити фізичну доступність у кілька етапів. До першого доцільно віднести облаштування території 
академмістечка НУ «Львівська політехніка» безбар’єрним доступом, зокрема пандусами. На другому етапі 
необхідно передбачити забезпечення кожного навчального корпусу санвузлом, який би був пристосованим для 
потреб молоді з обмеженими фізичними можливостями, на перших поверхах. А третій етап повинен включати 
встановлення ліфтів. В рамках наших досліджень визначено  орієнтовну вартість запропонованих заходів, які 
складають 44014380 грн. Точна вартість безпосередньо залежатиме від результатів інженерного обстеження 
корпусів та запропонованих проектів. Якщо облаштування середовища буде здійснюватися за рахунок 
Політехніки, то вигода тут буде тільки для іміджу закладу, а це оцінити надто складно в грошових одиницях, 
тому оцінюватиму вигоду для держави [1,2]. Поки для держави розвиток інклюзивної освіти в університеті не є 
першочерговим завданням. Хоча, на нашу думку, держава повинна бути зацікавлена в отриманні молоддю з 
інвалідністю фахової освіти, бо саме наявність професії дозволяє працевлаштовуватись, а це додаткові податки 
в казну держави. Таким чином за кілька років держава має змогу частково окупити інвестиції вкладені в 
облаштування територій і приміщень не прямим способом. При цьому вважаємо що до таких заходів слід 
долучати меценатів і підприємців. 
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http://pedpresa.com.ua/blog/86392-liliyahrynevychsklala-plan-demonoplizatsiji-osvity-i-nauky. html. 
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БЛОКЧЕЙН У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ: ВПЛИВ ІННОВАЦІЇ НА ГАЛУЗЬ 
 

Широке впровадження технологічних інновацій у банківському секторі веде до підвищення прозорості 
фінансових потоків та зменшення затрат учасників фінансових відносин. Блокчейн, як багатофункціональна та 
багаторівнева інформаційна технологія охоплює всі без винятку сфери економічної діяльності і має безліч 
галузей застосування, в тому числі й фінансові операції.  

Розвиток блокчейн індустрії має вплив і на традиційні банківські послуги. Експерти вважають, що 
процес надання іпотечного кредиту із використанням технології блокчейн формуватиметься із наступних етапів 
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[1]: (1) запуску смарт-контракту – кредиту; (2) визначення покупки активу клієнтом; (3) передачу із ID банку 
через блокчейн на ID клієнта грошових коштів та їх подальший переказ від позичальника до продавця 
нерухомості; (4) за титульним розгалуження проведення переходу права власності на нерухомість від продавця 
до банку (5) перехід права власності на об’єкт нерухомості позичальникові після оплати боргу за смарт-
контрактом. 

Перевагами застосування блокчейну, як технологічної інновації у банківському секторі є: (1) автомати-
зація процесів створення і моніторингу кредитної історії; (2) оперативний доступ до довідок з державних 
органів; (3) укладення онлайн-договорів; (4) експертиза і попередня оцінка ризиків; (5) взаємодія з брокерами 
та мережею продажів; (6) прозорість роботи з клієнтами. 

На сьогодні, основною перешкодою для впровадження цієї технології у банківському секторі є 
неможливість існуючих процесорів проводити необхідну кількість операцій [2]. Проте, створення 
нанокриптопроцесора, запланованого на 2024 р, матиме вплив на активне запровадження цієї технології у 
банківському секторі. 

 
1. Блокчейн у банківській сфері. [Електронний ресурс].https://mind.ua/openmind/20181733-blokchejn-u-

bankivskij-sferi-yak-ova- tehnologiya-mozhe-vplinuti-na-galuz;  
2. Совершенствование технологии blockchain приведет к развитию финансового сектора. [Електронний 

ресурс]. https://sdg-trade.com/market/stati/sovershenstvovanie-texnologii-blockchain-privedet-k-razvitiyu-
finansovogo-sektora 
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ШЛЯХИ УНИКНЕННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 

 
Відсутність економічної безпеки, стратегії управління і розвитку, матеріальних і грошових цінностей, 

фінансової стійкості, збалансованості грошових потоків, низька платоспроможність населення створює ризик 
до виникнення банкрутства на підприємствах.  Загалом, термін «банкрутство» трактують як  визнану 
господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур 
санації та мирової угоди і погасити грошові вимоги кредиторів виключно через застосування ліквідаційної 
процедури [1].  

У сучасному динамічному середовищі всі суб’єкти господарювання за період своєї підприємницької 
діяльності так чи інакше опиняються у кризовому стані. Тому питання пошуку шляхів уникнення банкрутства 
завжди буде актуальним. Сучасне підприємство повинно планувати свою господарську діяльність на всіх 
рівнях. Дослідженням сутності банкрутства, а також пошуком шляхів його уникнення займались провідні вчені – 
Козик В.В., Кузьмін О.Є., Алєксєєв І.В., Мельник О.Г. та ін. 

Заява кредиторів боржника або ж органів податкової інспекції  до суду є підставою для порушення 
справи про банкрутство. Додатком до такої заяви є фінансова інформація про майнове становище даного 
підприємства. Арбітражним судом приймається рішення про оголошення підприємства банкрутом [1]. 

Наслідками банкрутства є перехід майнових прав, обов’язків та право розпорядження майном банкрута 
до ліквідаційної комісії, припиняється нарахування процентів на всі види заборгованості, діяльність 
підприємства зупиняється [2]. 

Заходи по усуненню банкрутства підприємства пов’язані з ефективним управлінням його фінансами і 
виробництвом. Є певні напрями дій, на які можна звернути увагу керівництва для запобігання банкрутства. 
Зокрема, використовувати у своїй діяльності ресурсозберігаючі технології, це вплине на зниження 
матеріаломісткості та енергоємності продукції. Також важливе значення відіграє персонал підприємства – 
добре змотивовані працівники будуть завжди зацікавлені у покращенні результатів своєї роботи. Потрібно 
добре знати як своїх споживачів, так і конкурентів – тому системі маркетингу слід приділяти значну увагу.  

Для уникнення і попередження банкрутства підприємству необхідно застосовувати процедури спосте-
реження, зовнішнього управління, реструктуризації, санації, реінжинірингу, диверсифікації, конкурсного 
виробництва, мирову угоду [2]. Засновники, акціонери та учасники завдяки вкладеним коштам для погашення 
заборгованості, можуть посприяти уникненню банкрутства: адміністративному керуючому підприємство-боржник 
представляє звіт з результатами проведення санації, в тому числі, документи, які містять підтвердження погашення 
вимог кредиторів. У випадку реструктуризації підприємства відбувається залучення інвестицій та зміни 
організаційної структури, що, в свою чергу, не допустить його до банкрутства або ж виведе з кризи. Оптимізувавши 
структуру організації, зменшивши постійні витрати та нормалізувавши запаси товарно-матеріальних цінностей, 
підприємство забезпечить відновлення платежів за своїми поточними зобов’язаннями. Після прийняття рішення про 
визнання банкрутства підприємства використовують процедуру «конкурсне виробництво», для цього обирають 
керуючого, що проводить інвентаризацію та оцінку майна, а після отримання звіту, арбітражний суд приймає 
рішення про завершення конкурсного виробництва. На період проведення  процедур уникнення банкрутства 
боржник та кредитори мають можливість укласти мирову угоду [3]. 
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Банкрутство несе за собою негативний вплив не тільки безпосередньо на підприємство, а й на економіку 
країни загалом, порушуючи при цьому її макроекономічну рівновагу. Необхідно вжити усіх профілактичних 
заходів щодо стабілізації економічної діяльності кожного підприємства для уникнення банкрутства.  

 
1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 

14.05.1992 № 2343XII. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2343-XII.  
2. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з 

приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені наказом 
Міністерства економіки України від 17.01.2002 р. - № 10// Податки та бухгалте6рський облік. – 2—2 р. - № 14.  

3. Троц І.В. Визначенняпоняттябанкрутства та причини йоговиникнення у сучасних умовах розвитку /  
І.В.Троц// Вісник Дніпропетровського університету. — С. 221–228 
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 ПРОБЛЕМИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Фондова біржа є одним із суб’єктів фондового ринку і  основним елементом організованого ринку цінних 

паперів. Фондовий ринок виник у зв’язку з необхідністю залучення додаткових коштів для фінансування розвитку 
економіки. В якості товару на цьому ринку виступають такі цінні папери, як акції, облігації тощо, а як ціни цих 
товарів – біржові курси на них. Минуло вже 27 років, з часу прийняття Закону України «Про цінні папери та 
фондову біржу» [1]. Але процес інституційного становлення, набуття необхідних якісних параметрів ринку ще 
далеко не завершений. Ліквідний та прозорий фондовий ринок має забезпечити реалізацію національних інтересів 
України, сприяти підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної економіки.  

Мета функціонування фондового ринку полягає в тому, щоб забезпечувати наявність певного механізму 
для залучення інвестицій в економіку на основі підписання необхідних договорів між суб’єктами: тими, хто 
потребує засобів і тими, хто має намір інвестувати капітал. Нормально функціонуючий фондовий ринок має 
забезпечувати дію механізмів, які сприяють ефективному руху інвестицій.  

У сучасних умовах фондовий ринок України має невирішені проблеми, зокрема: 
- недостатній рівень конкурентоспроможності; 
- недосконалість податкового стимулювання розвитку ринку; 
- нерозвинене корпоративне управління ринком;  
- недостатній розвиток інфраструктури фондового ринку;  
- недосконалість окремих норм законодавства України. 
В даний момент економіка нашої держави переживає нелегкі часи, враховуючи той факт, що країна має 

військовий конфлікт з сусідньою державою, що негативно впливає на можливості розвитку країни, зокрема, на 
фондовий ринок. Слід виділити також ще ряд інших перешкод, які заважають розвитку фондового ринку, а 
саме: 

- недооцінка потенціалу фондового ринку як важливого елементу фінансової системи ринкової 
економіки; 

- маніпуляція учасниками фондового ринку цінами на акції та інші види цінних паперів  з метою 
завищення вартості чистих активів інвестиційних фондів;  

- невелика кількість цінних паперів, якими торгують на біржі, обмежена кількість інструментів 
фондового ринку; 

- низька ліквідність фондового ринку; 
- превалювання неорганізованого ринку над організованим, що негативно позначається на прозорості 

фондового ринку і відлякує інвесторів; 
- низький рівень специфікації прав власності, що зумовлює численні корпоративні конфлікти; 
- слабкість внутрішніх інституційних інвесторів: інститутів спільного інвестування, недержавних 

пенсійних фондів та страхових компаній, низька активність фізичних осіб на ринку цінних паперів; 
- слабка зацікавленість стратегічних іноземних інвесторів у вітчизняному фондовому ринку. 
Розвиток фондового ринку України передбачає [2]:  
1. Збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості фондового ринку шляхом розширення пропозиції 

цінних паперів, покращення функціонування боргового ринку та прозорості фондового ринку. 
2. Удосконалення ринкової інфраструктури та забезпечення її надійного та ефективного функціонування 

за допомогою модернізації депозитарної системи і підвищення вимог до учасників  ринку. 
3. Удосконалення механізмів державного регулювання, нагляду на фондовому ринку та захисту прав 

інвесторів шляхом підвищення ефективності державного регулювання фондового ринку; удосконалення 
саморегулювання на ринку цінних паперів. 

4. Податкове та валютне стимулювання подальшого розвитку фондового ринку України шляхом 
формування сприятливого податкового клімату для учасників фондового ринку, оптимізації режиму валютного 
регулювання операцій з цінними паперами. 
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Якщо нашій країні вдасться протягом наступних років усунути існуючі перешкоди на шляху розвитку 
фондового ринку, то це забезпечить розвиток української фондової біржі і створить умови для стрімкого розвитку 
бізнесу за рахунок залучення інвестицій та сприятиме прискоренню темпів зростання економіки країни.  

 
1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок».  
2. Забучинська Т. В. Проблеми та шляхи підвищення ефективності фондового ринку України 

[Електронний ресурс] / Забучинська Т. В.– Режим доступу: http://ndi-fp.asta.edu.ua. 
 
 

Х. О. Свинар 
Науковий керівник – к.е.н., доц. Н. Є. Селюченко 

 
БЮДЖЕТИ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОГО ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Підприємства провадять свою діяльність у швидко мінливому та важко прогнозованому зовнішньому 
середовищі. Тому ефективна реалізація фінансової стратегії та довгострокових фінансових планів можлива 
лише за умови врахування фактичних параметрів зовнішнього середовища підприємства. У зв’язку з цим 
розробляють тактичні фінансові рішення, які деталізують стратегію в середньо- і короткострокових фінансових 
планах та адаптують планові показники до фактичних умов провадження фінансово-економічної діяльності 
підприємства. З урахуванням зазначеного виділяють стратегічний та оперативно-тактичний фінансовий 
менеджмент. Стратегічний фінансовий менеджмент спрямований на управління фінансуванням стратегічних 
напрямів розвитку підприємства (збільшення масштабів діяльності, диверсифікація бізнесу, продукції, регіональна 
диверсифікація тощо), які реалізують в процесі інвестиційної діяльності. Оперативно-тактичний фінансовий 
менеджмент охоплює функції поточного та оперативного управління фінансовими ресурсами підприємства. 

Однією з найефективніших технологій фінансового управління є бюджетування. З урахуванням функцій 
фінансового менеджменту як керуючої системи [1, с.44-46; 2, с.14] ця технологія дає можливість сформувати 
якісну інформаційну базу для прийняття фінансових рішень, забезпечує можливість ефективної реалізації 
функцій планування, аналізування та контролювання досягнення планових показників, а також мотивування 
підрозділів та працівників щодо виконання поставлених завдань. 

Функції фінансового менеджменту як спеціальної підсистеми управління підприємством, зокрема [1, 
с.44-46; 2, с.14]: управління активами, капіталом, інвестиціями, грошовими потоками, фінансовими 
результатами, фінансовими ризиками та запобігання банкрутству, - можуть бути ефективно реалізовані шляхом 
прийняття фінансових рішень на підставі бюджетів підприємства, його підрозділів чи центрів фінансової 
відповідальності, бізнес-процесів, проектів (програм) тощо. 

Оперативно-тактичне управління формуванням та використанням фінансових ресурсів здійснюють на 
підставі таких бюджетів [3]: фінансових результатів (доходів і витрат); надходження грошових коштів за продукцію 
(товари, роботи, послуги) та обсягів дебіторської заборгованості; сплати грошових коштів та кредиторської 
заборгованості за сировину, матеріали, напівфабрикати; руху грошових коштів. Сальдо грошових надходжень та 
платежів (підсумковий рядок бюджету руху грошових коштів) є основою для коригування політики продажів 
(зниження цін з метою прискорення надходження коштів, гнучке ціноутворення із застосуванням системи знижок 
залежно від обсягів продажів, посилення роботи з дебіторами) та політики закупівлі сировини, матеріалів, 
напівфабрикатів (оптимізація обсягів виробничих запасів, управління кредиторською заборгованістю та 
обгрунтування періодів відтермінування платежів). 

Тактичні рішення щодо управління фінансовим станом підприємства приймають на підставі бюджетного  
балансу. На основі прогнозних даних щодо обсягів оборотних активів та поточних зобов’язань обчислюють 
показники ліквідності та платоспроможності, обсяг чистого оборотного капіталу, що є важливим чинником 
кредитоспроможності підприємства в поточному періоді. На основі цих показників приймають рішення про обсяги 
оборотних активів у розрізі їхніх видів та допустимі обсяги поточної заборгованості підприємства. Бюджетний 
баланс дає можливість оцінити очікуваний рівень фінансової незалежності, а також дотримання правил 
фінансування підприємства. 

Бюджет фінансових результатів формують на основі операційних бюджетів. Цей бюджет дає можливість 
оцінити рівень ефективності основної та операційної діяльності, прийняти рішення щодо управління операційними 
та фінансовими витратами підприємства. 

В умовах невизначеності доцільно розробляти рамкові бюджети, які передбачають можливість коливань 
бюджетних показників у межах певного коридору. Це дає змогу побачити порогові значення показників 
фінансово-економічної діяльності підприємства, що допомагає менеджменту утримувати підприємство в межах 
прибуткового функціонування за несприятливих зовнішніх умов. 

 
1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента / И.А. Бланк. – В 2 т., т.1 – К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.  
2. Партин Г. О. Фінансовий менеджмент: підручник / Г.О. Партин, Н.Є. Селюченко. – Львів: 
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ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ У 2018 РОЦІ 

 
Важливе місце у підвищені росту ефективної діяльності будь-якого підприємства займає персонал 

підприємства, його розвиток, формування та ефективне використання [1]. У період реформування ринкової 
економіки України дослідження кадрових потреб та ринку праці є актуальним і необхідним.   

 На формування потреб в кадрах у короткостроковій перспективі впливають такі фактори як: створення 
сприятливого середовища для залучення інвестицій,  створення робочих місць, створення сучасної інфра-
структури, розвиток інноваційних галузей економіки, зокрема ІТ-сфери та телекомунікацій, запровадження 
реформ в освіті та у галузі медицини тощо. 

За останні роки на ринку праці України відбуваються поступові позитивні зміни, а саме: зменшується 
обсяг масових звільнень, зростає зайнятість у галузях, пов’язаних з розвитком сільського, лісового та рибного 
господарства, а також за напрямом переробки та експорту сільськогосподарської продукції, збільшується обсяг 
зайнятих у будівництві та на проектах, пов’язаних зі створенням та відновленням інфраструктури. Також є 
збереженим попит на працівників у сфері транспорту, торгівлі, готельного та ресторанного бізнесу, побутових 
послуг і туризму [2]. 

На ринку праці крім позитивних змін є проблеми які потрібно вирішувати як найшвидше. Першочерговою є 
проблема значного обсягу міграції за кордон висококваліфікованих кадрів, особливо серед молоді. Основним 
чинником такого обсягу міграцій серед людей у віці до 35 років є значно нижчий рівень оплати праці в нашій 
державі ніж в інших країнах. Також, одними із головних проблем є невдосконалена система кредитування малого та 
середнього бізнесу в Україні та значний дисбаланс у професійно-кваліфікаційному розрізі. 

За даними державної служби зайнятості в Україні із пошуку персоналу підприємствами протягом 2018 року 
було зареєстровано  1 088,9 тис. од.  Найбільша кількість вакансій була у переробній промисловості (20%), оптовій та 
роздрібні торгівля (18%) та сільському, лісовому та рибному господарство (15%), найменша кількість зареєстро-
ваних вакансій була у готельно-ресторанній сфері (3%) та будівництві (4%) [3]. 

Дослідження даних сайтів з пошуку роботи Work.uа, Jobs.ua, кадрових порталів rabota.ua, Head Hunter, HR-
провайдера Smart Solution, консалтингової компанії Ernst & Young в Україні, міжнародної біржі фріланса Proffstore 
показали, що у короткостроковій перспективі суттєвих змін на ринку праці не передбачатиметься. Як і раніше 
найбільший попит спостерігається на  спеціалістів у сфері торгівлі та маркетингу, технічних спеціалістів на 
виробництві (інженерів, технологів, проектувальників), спеціалістів ІТ-сфери, фахівців агропромислового комплексу 
фахівців з будівництва та архітектури,  робочих спеціальності, персоналу для дому. Також очікується зростання 
попиту на таких працівників: медики вузької спеціалізації, фінансові аналітики, біохіміки,  генетики, екологи, 
антикризові менеджери та управлінці по зв’язках з інвесторами, бізнес-тренери. 

Здійснивши аналіз ринку праці України за 2018 рік, було з’ясовано, що очікується стрімкий розвиток фріланс-
ринку з найбільш затребуваними професіями: програмісти, художники, адміністратори соцмереж, дизайнери, 
фотографи, онлайн-консультанти, аналітики, копірайтери, інтерв'юери, коректори, журналісти, Call-менеджери [2]. 

Отже, на ринку праці України швидкими темпами розвивається фріланс – це робота поза компанією, 
схожа з приватною практикою. Люди самі знаходять собі клієнтів і начальників, виконують чітку роботу і 
отримуєш за неї гроші. Також, на ринку найбільш затребуваними професіями є працівники у сфері 
промисловості. За даними сайтів з пошуку роботи роботодавці найчастіше шукають працівників у сферу 
торгівлі та маркетингу, спеціалістів ІТ-сфери тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ СПОРТУ В УКРАЇНІ 

  
Фізична активність є невід’ємною життя людини. Тому фізична культура є обов’язковою дисципліною в 

навчальних закладах. Лише 19 % студентів постійно займаються спортом, причиною часто є відсутність у 
потрібній кількості спортивних секцій належного рівня облаштування на доступних умовах. 

Кожного року держава вкладає 7 млрд. грн. для підтримку спорту. Але звітність використання коштів 
засвідчує не цільове їх використання, так понад 2.7 млрд. грн витрачається на обслуговування адміністра-
тивного персоналу, а не створення оптимальних умов і матеріальної бази для спортсменів. 
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Нині більшість спортивних споруд, спортивних шкіл та стадіонів не відповідає нормативним 
документам. За 27 років незалежності України побудували тільки 7 нових  спортивних споруд (4 стадіони та  
3 басейни) виділивши 45 млрд. грн, відбудували 1 тренувальну базу (Конча-Заспа) для підготовки спортсменів, 
що належать до національних збірних (34 млн. грн), 58 споруд піддалися косметичному ремонту, інші не мають 
належного стану. 18% спортсменів-професіоналів займаються за кордоном на постійній основі, 37%- на 
короткостроковій і вони змушені це робити для того, щоб отримати той досвід та той рівень, який вимагає їхній 
вид спорту. Що вважається ще дорожче для бюджету, ніж якщо б вони тренувалися в середині країни [1]. 

Низький рівень фінансування спортивних баз і не цільове використання коштів негативно вплинуло на 
результативність спортсменів на міжнародних змаганнях, особливо на олімпійських іграх, що характеризується 
стійкою негативної тенденцією. Для постійного удосконалення спортивної майстерності та підвищення України 
на міжнародній спортивній арені, потрібно систематично змінювати або підтримувати сферу спорту в 
належному стані інвентар, мотивувати спеціалістів в цій галузі та популяризувати заняття спортом серед 
молоді. Виконання цих завдань вимагає правильного та належного формування бюджету та ефективного 
розподілу коштів з боку держави. Потрібно щоб кошти надходили безпосередньо до кінцевого споживача-
спортивних шкіл, клубів, гуртків, а не затримувались в руках управлінського апарату. За розвиток фізичної 
культури та спорту в Україні відповідає Міністерство молоді та спорту, сприяти облаштуванню спортивних 
споруд відповідно до міжнародних стандартів та залучати їх до проведення спортивних заходів. 

Здійснивши аналіз роботи Міністерства молоді та спорту за 2009-2017 рр. можна зробити висновки, що 
Міністерство не забезпечило результативного, продуктивного, економного і законного використання коштів 
державного бюджету, виділених на підготовку спортивного резерву та забезпечення їх участі у міжнародних 
змаганнях. Також не забезпечено своєчасності та повноти прийняття управлінських рішень у цій сфері. Крім 
того, було втрачено контроль за використанням коштів державного бюджету установами, що належать до 
сфери управління Мінмолодьспорту. Як наслідок, результати виступів вітчизняних спортсменів на 
міжнародних змаганнях погіршуються. Досягнення національних збірних команд з року в рік знижуються, що 
не сприяє підвищенню авторитету України на міжнародній спортивній арені[1]. 

На нашу думку, якщо держава не в змозі проконтролювати раціональне використання та розподіл 
коштів, то необхідно долучати підприємців до цього процесу. Так, досвід розвинутих країн і деяких видів 
спорту в Україні засвідчує ефективність такого механізму. Проте, в Україні такий механізм відбувається 
складно, бо існуюча нормативно-правова база не передбачає для підприємців значних вигод при фінансуванні 
спорту.  На нашу думку потрібно захистити права підприємства, що інвестують у спортивну діяльність, 
внесенням змін у законодавство «Про фізичну культуру і спорт», надаючи їм певні податкові, матеріальні та 
соціальні пільги. Нині благочинна діяльність підприємств у сфері спорту пов’язана здебільшого з  піаром. 
Таким чином до благодійності долучаються великі підприємства які потребують масштабної реклами, при 
цьому менші підприємці не відчувають в цьому вигоди. Тому зміни на законодавчому рівні повинні бути 
пов’язані саме з економічною вигодою. Тоді благодійність підприємств дасть потужний розвиток спорту в 
Україні бо кошти будуть мати цільове направлення і дозволить покращувати матеріальну базу спортивних 
клубів і підвищувати популяризацію спорту  серед дітей працівників підприємств. 

 
1.Звіт рахункової палати України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ» В УКРАЇНІ 

 
У світі сільський зелений туризм розглядається як альтернатива сільському господарству за розмірами 

отриманих прибутків. До того ж розвиток інфраструктури сільського туризму не вимагає таких значних 
капіталовкладень, як інші види туризму, а скорочення міграції з сіл до міст дозволяє заощадити значні фінансові й 
матеріальні ресурси, адже, за підрахунками експертів Європейського банку реконструкції та розвитку, облаштування 
в місті вихідця з сільської місцевості в 20 разів дорожче, ніж створення умов для його життя і роботи в селі [1]. 

Даний вид туризму поряд із великими можливостями розвитку в Україні (хороші природно – кліматичні 
умови, зростання попиту на цей вид туризму тощо) має й значну кількість перешкод його ефективного здійснення, 
які можна розділити на три тісно пов’язані між собою складові: проблеми макро, мікро і внутрішнього  рівнів. 

На макрорівні труднощі розвитку «зеленого туризму» в основному пов’язана із відсутністю [1]: дієвого правово-
го забезпечення розвитку сільського зеленого туризму;  механізму раціонального та екологічно-збалансованого вико-
ристання природного та історико-культурного потенціалу для потреб туризму; маркетингової політики в сфері 
сільського туризму;  кадрового забезпечення відповідного рівня; стимулів для жителів села не їхати у міста. 

Проблеми мікрорівня стосуються відсутності або наявності відповідної інфраструктури недостатнього 
рівня: транспортного сполучення; центрів інформаційної підтримки історичної спадщини; облаштованість 
екскурсійних пунктів; культурних програм тощо.  

До внутрішніх проблем, які стосуються безпосередньо місця відпочинку, можна віднести наступні: 
відсутність достатньої поінформованості про різноманітні культурно – масові заходи; низький рівень 
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забезпеченості місця відпочинку (необлаштованість жителів до прийому відпочиваючих); неможливість 
збільшити тривалість відпочинку після закінчення фестивалю через відсутність додаткових розважальних 
програм; небажання враховувати потреби різних груп споживачів тощо. 

Складність вирішення зазначених проблем полягає у тому, що вони в основному вирішуються окремо 
індивідуально на кожному рівні. Наприклад, розвиток «зеленого туризму» на макрорівні і заходи щодо 
ефективного його здійснення подаються у загальних програмах розвитку туризму регіону, що практично не 
дозволяє зосередити уваги конкретно на цьому виді туризму для певних сіл і відповідно врахувати особливості 
його здійснення в кожній місцевості. 

Для ефективного розвитку «зеленого туризму» в Україні необхідно створити конкурентоспроможний 
національний продукт не тільки для внутрішнього ринку, а й світового, який здатний задовольнити вибагливого 
споживача що можливо шляхом вірного оперативного поєднання зусиль суб’єктів господарювання усіх трьох 
рівнів спрямованих на єдиний загальний напрямок довгострокового розвитку – зростання. Це може відбуватися 
шляхом об’єднання відповідних органів влади, об’єктів інфраструктури та власників приватних садиб на 
засадах формування і функціонування диверсифікованих підприємств викладених у роботі 2.   

Кожна із виділених структур залежно від певних умов (джерел фінансування таких обєднань, місця їх 
розташування, пропонованої ініціативи щодо обєднання) набуватиме свій статус (СОБ, ПОБ і ЗБО) для яких 
прописуватимуться відповідні взаємозв’язки, конкретні заходи реалізації ними намічених загальних 
стратегічних напрямків розвитку тощо. Наприклад, якщо відпочивальниками є група студентів, які приїхали за 
цікавими враженнями, то можна було б: поводити їх по гірських пагорбах; надати працівниками будинку 
культури певних вистав і концертів біля багаття; облаштувати намети; приготувати їжу на багатті тощо. Тобто, 
СОБ у даному випадку виступає приватна особа на чиїй території розташовуватиметься наметове містечко, 
будинок культури буде у ролі забезпечуючої одиниці бізнесу, а сільська рада і власники транспорту 
підтримуючі бізнес одиниці. При цьому, усі задіяні, у всіх з’явився інтерес залишитися в селі і забезпечити його 
розвиток, а місцеві органи  влади отримали можливість менших: витрачань коштів для підтримання такого 
розвитку; втрат відповідної частин грошових коштів через виїзд громадян за кордон; додаткових витрат на їх 
прилаштування в містах; рівня безробіття; витрат на соціальні виплати тощо.  
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ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Розробляючи маркетингову стратегію, підприємства не можуть нехтувати можливостями інтернету. У 

сучасних умовах все більше підприємств у переліку витрат на маркетинг виділяють таку статтю витрат, як 
«маркетингові комунікації у соціальних мережах» [1, с.162].  

Активне застосування соціальних мереж у комунікаційній політиці підприємства спричинило появу 
нового виду маркетингу – Social Media Marketing (SMM). SMM-маркетинг передбачає ведення бізнесу у 
напрямі залучення уваги потенційних споживачів до торгової марки, продукції чи послуг підприємства за 
допомогою соціальних мереж в Інтернеті. Така діяльність надає підприємству додатковий трафік та збільшує 
цільову аудиторію [2, с.127]. Основними соціальними мережами, у яких представлені вітчизняні підприємства, 
є: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube [1, с.166; 2, с.128]. 

Використання соціальних мереж дає підприємству ряд переваг, серед яких: цілеспрямований вплив на 
цільову аудиторію; створення довготривалих відносин зі споживачами; здатність управляти іміджем і 
репутацією підприємства; підвищення обсягів реалізації продукції; популяризація оперативної інформації для 
наявних та потенційних споживачів, підвищення лояльності покупців; можливість зворотного зв’язку і 
безпосереднє спілкування із споживачами; нейтралізація негативної інформації про торгову марку та 
продукцію підприємства; збільшення трафіку на корпоративний сайт або Інтернет-магазин підприємства [1, 
с.163; 2, с.127; 3, с.115-116]. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТРУМЕНТІВ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ  

 
В умовах світової глобалізації та стрімкого технічного прогресу традиційні методи ведення бізнесу,  

виявляються неефективними. Тому нині динамічно розвивається цифровий маркетинг. У таблиці згруповано 
види інтернет маркетингу їх переваги і недоліки. 

 
Характеристика видів цифрового маркетингу* 

Вид Характеристика Переваги Недоліки 

Платний пошук, або так звана 
плата за клік (Paid search, or 
pay-per-click advertising) 

Оголошення з 
посиланням на сторінці 
результатів пошуку  

Гнучкість, видимість, 
ефективність, швидке 
отримання трафіку, плата 
лише за здійснені кліки 

Необхідність 
оплати 

Оптимізація в пошукових 
системах (Search engine 
optimization (SEO) 

Оптимізація вмісту і 
технічних налаштувань 
веб-сайту 

Збільшення кількості 
переглядів, авторитетність, 
зручний у використанні сайт 

Результат можна 
побачити не одразу 

Контент-маркетинг (Content 
Marketing) 

Створення корисного і 
цікавого вмісту 

Популяризація компанії у 
соціальних мережах 

Регулювання 
державою змісту 

Маркетинг у соціальних 
мережах (Social Media 
Marketing) 

Постійна робота у 
соцмережах за контент-
планом з метою 
просування 

Зворотній зв’язок з 
аудиторією, пізнаваність 
компанії 

Затрати часу і 
постійне 
коригування  

Електронний маркетинг 
(Email marketing) 

Надсилання 
електронних листів 
клієнтам 

Ефективність, швидкість і 
дешевизна 

Складність 
виділитись  у 
пошті 

Мобільний маркетинг (Mobile 
Marketing) 

Персональна 
комунікація зі 
споживачем   

Зручність, простота, 
доступність, персональна 
спрямованість 

Налаштування 
обмеження 
реклами 

Автоматизація маркетингу  
(Marketing automation) 

Зв’язує програмним 
забезпеченням 
цифровий маркетинг 
компанії разом 

Автоматизує робочі потоки, 
вимірює результати  Висока вартість ПЗ 

*Власна розробка автора 
 
Згідно дослідження Data marketing ambitions у 2017 р., у Великобританії за кожний £1, витрачений на 

маркетинг електронної пошти компанія отримує £32 [1]. Кожен з цих методів просування має як свої переваги, 
так і недоліки, тому для кращої ефективності потрібно правильно їх скомбінувати. 

 
1. Статистика Data marketing ambitions [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dma.staging.wearearch.com 
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